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I

Lehendakariaren gutuna

Lehiaren Euskal Agintaritza sortu zenetik urte bat pasa-

honetako lana. Independente izateak indar handiagoa ematen dio erakundeari balizko akatsak

tuta, harro nago gure erakundearen jarduera euskal gi-

geldiarazteko. Egindako jarduerak arreta ipini du lehiaren defentsan eta horren sustapenean, eta

zartearen aurrean aurkeztearekin, baita lehenengo urte

bietan ageriko lorpen garrantzitsuak egon dira. Hala ere, ezin da alde batera utzi lehiaren agin-

honetan egindakoa azaltzearekin ere.

taritzen lana geldia eta zuhurra dela nahitaez, legegileak babesarazi dizkigun ondasun juridikoen
garrantzi sozialarengatik, eta gure prozeduretan subjektu eta objektu diren enpresen eskubideen

Lehiaren Euskal Agintaritzak 2012ko uztailean hasi zuen

garrantzia dela eta, zeina bestea baino txikiago ez den.

bere jarduera. Bere bokazioa, Legeak zorrozki ezarrita,
hauxe da: euskal gizartean lehiaren kultura sortzea, gure

Uste osoa dut oroitidazki hau baliagarria izango dela egiten dugun lan aipagarria gizarteari ja-

ekonomiako balizko merkatu-akatsak aztertzea –eta

kinarazteko ez ezik, baita babesten saiatzen garen balioak zabaltzeko ere. Balio horiek ez dituzte

horiek konpontzea, posiblea den neurrian- eta lehiaren

denek ezagutzen, ezta eragindakoek ere.

aurkako jokabideak aurkitu eta zehatzea, enpresak eta
herritarrak babesten dituzten zehapen-prozedurak ire-

Agintaritza hau bere aurrekoen esker oneko oinordekoa da, Lehiaren Defentsarako Euskal Auzite-

kitzearen bidez.

giaren eta Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuaren oinordekoa, hain zuzen. Bi ereduen arteko
iragaiteak (LEA sortu zuen 1/2012 Legeak zehaztuta) aurreko erakundeen jarduera batzuk oroiti-

Errodajeko urte bat pasa eta gero, eskuratutako lorpe-

dazki honetan agertzea dakar, horiek jakin gabe ez geratzeko, arau-aldaketa dela eta.

nak garrantzitsuak dira eta etorriko zaigunaren aurreikuspenak itxaropentsuak. Erakunde independente berri bat abian jartzeak baldintzatu du urte

María Pilar Canedo
Lehendakaria
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II

Lehiaren Euskal
Agintaritza

1. Gure erakundearen
jatorrien aipamen
laburra

1999ko azaroaren 11ko Konstituzio Auzitegiaren 208/1999 epaiak hein batean onartu zituen Eusko Jaurlaritzak eta Kataluniako
Generalitateak Lehiaren Defentsari buruzko
uztailaren 17ko 16/1989 Legearen aurka aurkeztutako errekurtsoak. Epai horren bidez,
konstituzioaren aurkakotzat jo zituen «Estatuko merkatu osoan edo haren zati batean»
klausula, Legearen 4., 7., 9., 10., 11., eta 25. a)
eta c) artikuluetan berariaz edo beste artikulu
batzuen aipamena eginez jasotakoa. Konstituzio Auzitegiaren iritziz, artikulu horiek dituzte aintzat hartzen errekurtsoa aurkeztu duten autonomia-erkidegoei beren estatutuetan
ezagutzen zaizkien betearazpen-eskumenak,
Estatuak lehia defendatzeko arloan emandako
legeriari dagozkionak.
Epaiari jarraiki, barruko merkataritzaren
arloan eskumena duten autonomia-erkidegoei
dagokie –Euskal Autonomia Erkidegoa kasu,
1979ko Autonomia Estatutuaren 10.27 artikuluak xedatutakoaren arabera– lehia askearen inguruko gaietan eskua hartu, baimenak
eman eta zehapenak ezartzearen eginkizun
betearazleak betetzea, baldin eta jardunbideak
erkidegoaren barruan egiten badira edo autonomia-erkidegoaren lurralde-eremutik kanpo
hedatzen ez badira.
Nolanahi ere, artikulu horien ezdeustasunak ez zuen eraginik izan harik eta, Estatuko
legeak dagozkion konexio-puntuak ezarri arte,
autonomia-erkidegoek betearazpen-eskumen
horiek gauzatu ahal izateko.
Konstituzio Auzitegiaren 208/1999 epai
horretan oinarrituta, Estatuak eta autonomia-erkidegoek lehiaren defentsaren arloan
dituzten eskumenen koordinazioari buruzko
otsailaren 21eko 1/2002 Legea eman zen. Lege

208/1999 epaiaren aginduari
jarraiki, Estatuak eta autonomia
erkidegoek lehiaren defentsaren
arloan dituzten eskumenen
koordinazioari buruzko
otsailaren 21eko 1/2002 Legea
onetsi zen.

horren arabera, Lehiaren Defentsari buruzko
uztailaren 17ko 16/1989 Legeko eskumenak
erabiltzea (kolusiozko jokabideen, nagusitasunezko egoeraren abusuaren eta lehia askea
egintza desleialen bidez faltsutzearen prozeduretan) gai honi buruzko eskumenak dituzten
autonomia-erkidegoen ardura izango da –nork
bere lurraldean izango du ardura hori–, baldin
eta jokabide horiek lehia garbia dena delako
autonomia-erkidegoan itxuraldatzen badute
edo itxuraldatzeko modukoak badira, autonomia-erkidegoaz gaindi edo nazio-merkatu
osoari eragin gabe.
Estuaren eta autonomia-erkidegoen arte
konexio-puntuak zehaztuta, Euskal Autonomia Erkidegoak lehiaren defentsari buruzko
organoak sortu zituen Lehiaren Defentsarako
Euskal Auzitegia sortu eta Euskal Autonomia
Erkidegoan Lehiaren Defentsarako Zerbitzuak
izango dituen eginkizunak ezartzen dituen apirilaren 12ko 81/2005 Dekretuaren bidez. Dekretu horrek Estatuko eredua kopiatu zuen, bi
erakunderen eredua, hain zuzen: instrukzioa
egiteko erakundea (Lehiaren Defentsarako
Zerbitzua) eta ebazpenak emateko erakundea
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Alabaina, euskal organoak sortu zirenetik
metatutako eskarmentua aintzat hartuta, Estatuko eredua –nazioartean hedatuen dagoen
antolaketa-eredua, hain zuzen– Euskal Autonomia Erkidegoan ere onartzeko ustea zabaldu
zen. Beraz, lehiaren defentsaren arloan eskumen guztiak beregaintasunez betetzen dituen
organo bakarra eratu behar izan zen.
Honengatik guztiagatik, Eusko Legebiltzarrak Lehiaren Euskal Agintaritzari
buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legea onetsi
zuen. Lege horrek ezartzen du Lehiaren Euskal
Agintaritza Administrazioko erakunde autonomoa dela, ekonomia-politikaren eta lehiaren
defentsaren ardura duen Eusko Jaurlaritzako
sailari atxikia, eta berezko nortasun juridikoa
eta jarduteko gaitasun osoa izango dituela bere
eginkizunak betetzeko. Orobat, ezartzen da
objektibotasunez, profesionaltasunez, ordenamendu juridikoaren mende, eta herri-administrazio eta eragile ekonomikoekiko inongo
loturarik gabe beteko dituela bere eginkizunak,
helburuak lortzeko.
1/2012 Legearen lehen Xedapen Gehigarriak Lehiaren Euskal Agintaritzaren jardueren hasiera atzeratu zuen, harik eta Eusko
Jaurlaritzak erabaki arte, Agintaritzaren jardunerako barne-erregelamendua onartu ostean. Ondorioz, Lehiaren Euskal Agintaritzak
2012ko uztailaren 17an eman zion hasiera bere
jarduerari. Hori ezarri zuen Lehiaren Euskal
Agintaritzaren jarduera noiz hasiko den zehaztu duen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren
giza baliabideak erakunde autonomo horri
atxikitzeko baldintzak arautzen dituen uztailaren 17ko 139/2012 Dekretuak.

Lehiaren Defentsari buruzko
uztailaren 3ko 15/2007 Legeak
errotik aldatu zuen lehiaren
defentsarako organoen eredu
bikoitza.

(Lehiaren Defentsarako Auzitegia). Erakunde
horiek independenteak ziren elkarrekiko.
Beraz, Dekretu horrek Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia sortu zuen. Delako organoa Ogasun eta Herri Administrazio
Sailari atxikita egon zen, baina ez Administrazioaren egitura hierarkikoaren barruan. Halaber, 81/2005 Dekretuak Estatuko Lehiaren
Defentsarako Zerbitzuaren eginkizunak Administrazioko berariazko organo bati ezarri zizkion, Ogasun eta Herri Administrazio Saileko
Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzari, hain
zuzen.
Lehiaren defentsaren inguruko bi erakunderen eredua errotik aldatu zuen Lehiaren
defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007
Legeak. Beronek 16/1989 Legea indargabetu
era erakunde bateratua sortuz zuen, Lehiaren
Batzorde Nazionala, zeinak instrukzioa egiteko
eta ebazpenak emateko eginkizunak bere baitan hartu zituen. Gauzak horrela, antzinako
Lehiaren Defentsarako Zerbitzuaren eta Lehiaren Defentsarako Auzitegiaren eginkizunak
Lehiaren Batzorde Nazionalaren barruko bi
organok egiten dituzte: Ikerketa Zuzendaritzak
eta Kontseiluak.
Nahiz eta 81/2005 Dekretuaren jatorria
zen Estatuko eredua aldatu, Euskal Autonomia
Erkidegoak ez zuen hori egin. Hala ere, Dekretua aldatu beharra zegoen 15/2007 Legeak
ekarritako beste aldaketa batzuen eraginez.
Horren ildotik, Lehiaren Defentsarako Euskal
Auzitegia sortu eta Euskal Autonomia Erkidegoan Lehiaren Defentsarako Zerbitzuaren eginkizunak ezarri zituen dekretua aldatzeko den
martxoaren 4ko 36/2008 Dekretua onartu zen.
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2. Lehiaren Euskal
Agintaritza sortu zuen
Legea

A. Legea egiteko prozedura
Lehiaren Euskal Agintaritza sortu zuen
Legea Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legeak ezarritako prozedurari zehatz-zehatz jarraiki egin
zen. 8/2003 Legeak ezarritako prozedurak
hiru fase ditu: hastea, instrukzioa eta onartzea.
Gauzak horrela, hasteko fasearen barruan, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak
201oeko urtarrilaren 11ko Agindua eman
zuen, Legea egiteko prozedura hastearren.
Lege-aurreproiektuaren instrukzioko fasean, horren hasierako zirriborroa idatzi zen, bai
eta azalpen memoria bat, Zerbitzuetako zuzendariak egina, eta ekonomia-memoria bat ere,
Ekonomia eta Plangintzako zuzendariak egina.
2010eko maiatzaren 17an, Ekonomia eta
Ogasuneko sailburuak lege-aurreproiektuaren aldez aurreko onarpenaren Agindua eman
zuen, horixe baita nahitaezko izapidea dagozkion entzunaldi- eta kontsulta-izapideak egin
aurretik.
Aurreproiektua jendaurreko informazioan jarri zen eta ondokoek egin zituzten hari
buruzko alegazioak: Ekonomia eta Ogasun saileko Zerbitzu zuzendaritzaren Aholkularitza
Juridikoak, Berrikuntza eta Administrazio Elektronikoko Zuzendaritzak, Emakunde-Emakumearen Euskal Institutuak, Herri Administrazioetan
Hizkuntza
Normalizatzeko
Zuzendaritzak eta Funtzio Publikoko Zuzendaritzak. Era berean, 2010eko uztailaren 19an,
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako
Batzordeak bere irizpena egin zuen aurreproiektuaren inguruan.
Txosten eta irizpenen ekarpenak aztertuta, aurreproiektuaren bigarren zirriborroa egin

Carlos Aguirre, Ekonomiako sailburua garai horretan,
1/2012 Legea Eusko Legebiltzarrari aurkezten.

Ricardo Gatzagaetxebarria, oraingo Ogasun eta
Finantzetako sailburua, 1/2012 Legeari jarritako
zuzenketak Eusko Legebiltzarrari aurkezten.

zen. Bigarren horri buruz, egin zuten txostena:
Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Ondare eta
Kontratazio Zuzendaritzak eta Administrazio
Kontratazioen Aholku Batzordearen Batzorde
iraunkorrak.
Azkenik, hirugarren zirriborroa idatzi zen
eta hori, xedapen orokorrak egiteko prozeduraren onartzearen fasearen barruan, behin betiko
onartu zuen Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu
zuen, 2011ko apirilaren 5ean egindako bilkuran. Orobat, Eusko Legebiltzarrera igorri zen
–2011ko apirilaren 11n eman zitzaion sarrera–
eztabaidatu eta onartzearren. Legebiltzarrak
2012ko otsailaren 2an onartu zuen Legea.
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buruak edo agiriak eta gainontzeko ondasunak
ikuskatzeko, behar besteko denboran eta behar
besteko neurrian zigilatu.
Lehia sustatzeko eginkizuna asko indartu
du 1/2012 Legeak. Izan ere LEAk ondokoa
egiteko ahalmena du: lehiaren inguruko azterlan eta ikerlanak, sektoreei buruzko txosten
orokorrak, eta horietan, benetako lehia egoteko
konpondu edo hobetu beharrekoak hobetzen
laguntzeko proposamenak, arlo publikoaren
jarduerari buruzko txostenak, eta erakunde
publikoek emandako laguntzek merkatuetako
lehia bideragarrian duten eraginari buruzko
txostenak. Halaber, LEAk helaraz diezaieke
herri-administrazioei merkatuetako lehia mantendu edo berriz ezartzeko proposamenak, eta
ekonomia-politikaren ardura duen sailburuari
lehia babesteko politikaren gidalerroak proposa
diezazkioke, dagokion politika ekonomikoaren
arloan, eta, bereziki, araudiak egin eta eraldatzeko proposamenak.
Aurkatzeko eginkizuna 1/2012 Legearen berritasun nagusietako bat da, desagertutako Auzitegiak eta Zerbitzuak ez zeukatelako,
inola ere ez. Eginkizun horren arabera, LEAk
legitimazioa du administrazio-zuzenbideari
loturik dauden Euskal Autonomia Erkidegoko
herri-administrazioen (erkidegoko, foru- eta
toki-administrazioak) egintzak eta legea baino beheragoko xedapen orokorrak aurkatzeko administrazioarekiko auzien jurisdikzioan,
egintza eta xedapen orokor horien bidez merkatuko benetako lehiari oztopoak jartzen baldin
bazaizkio. Eskumen horretatik kanpo geratzen
dira lurralde historikoetako Batzar Nagusiek
onartutako foru-arau fiskalak.
Legeak LEAri esleitu dion kontsultako
eginkizunak bi adar ditu. Alde batetik, Agintaritza organo aholku-emailea da Euskal Autonomia Erkidegoan lehia defendatzearekin
zerikusia duten arloetan. Zehazki, ondorengo
erakundeek eskatu ahal izango diote aholkua
lehiaren eremuan: Eusko Legebiltzarrak, Eusko
Jaurlaritzak, batzar nagusiek, foru-aldundiek,
udalek, lanbide-elkargoek, merkataritza-gan-

Zehapen-eskumenak;
sustatzekoak; aurkatzekoak;
ebazpenak ematekoak
eta kontsultakoak; eta
arbitrajekoak.

Bozketen emaitzak, Eusko Legebiltzarreko pantailan.

B. Konstituzio Auzitegiari
buruzko Lege Organikoaren
Aldebiko Lankidetza
Batzordea

kal Auzitegiaren kidea zen aldetik, txosten bat
egin zuen 2012ko maiatzaren 22an.
2012ko uztailaren 10ean Aldebiko
Batzordearen bilera egin zen, eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik Justizia sailburuorde Amaya
Ortiz eta Maria Pilar Canedo, garai horretan
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiaren
kidea zena, bertaratu ziren. Bilera horretan
akordioa lortu zen, 2012ko irailaren 10ean
EHAAn argitaratu zena.

2012ko apirilaren 25ean jakinarazi
zen Autonomia Erkidegoen Egintza eta Xedapenak
zaintzeko Batzordeak Lehiaren Euskal Agintaritzaren otsailaren 2ko 1/2012 Legea aztertu
zuela eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak desadostasunak plazaratu zituela
ondoko artikuluen inguruan: 3.eko 2.d) eta
7 idatz-zatia, 10.eko u) idatz-zatia eta 26.a.
Desadostasun horiek direla eta, Konstituzio
Auzitegiari buruzko Lege Organikoaren
33.2. artikuluko lankidetza-tresna abian jarri
zen, irtenbide egokia lortzearren eta konstituzio-aurkakotasun errekurtsoa saihestearren,
Aldebiko Batzordera deitzearen bidez.
2012ko apirilaren 30ean Aldebiko
Batzordera deitzeko erabaki formala hartu
zen. Maria Pilar Canedori jakinarazi zitzaion
erabaki hura eta, Lehiaren Defentsarako Eus-

C. 1/2012 Legearen eduki
nagusiak
1/2012 Legeak LEA sortu zuen eta, ondorioz, Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiaren
Defentsarako Euskal Zerbitzua desagertzen zirela adierazi zuen.
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Legeak LEAren helburutzat hauek
hartzen ditu: merkatuko lehia askearen eta gardentasunaren baldintzak sustatu, bermatu eta
hobetzea da, Euskal Autonomia Erkidegoan
egiten diren jarduera ekonomikoei dagokienez.
Helburu horiek betetzeko, eskumen hauek ditu
LEAk: zehatzekoa, sustatzekoa, aurkatzekoa,
kontsultakoa eta arbitrajekoa.
Zehatzeko eginkizuna, kolusiozko jokabideei, nagusitasunezko egoeraren abusuari eta
interes publikoari eragiten dioten egintza desleialen bidez lehia askea faltsutzeari buruzko
zehapen-prozeduren instrukzioa egin eta horiei
buruzko ebazpenak ematean datza. Eginkizun
horretan, Legeak bi faseen arteko bereizketa
mantentzen du eta Agintaritzaren barneko bi
organori esleitzen dizkie: Ikerketa Zuzendaritzak egiten du instrukzioa eta Lehiaren Euskal Kontseiluak ematen ditu ebazpenak.
Halaber, Legeak LEAko langileei ikuskatzeko ahalmenak ematen dizkie. Izan ere,
Legearen 30. artikuluari jarraiki, LEAko langileak, Ikerketako zuzendariak beharrezko baimena eta akreditazioa emanda, agintaritzaren
agenteak izango dira, eta behar beste ikuskapen
egin ahal izango dituzte, lege hau behar bezala aplikatzeko. Ondorioz, langile horiek, beste
batzuen artean, honako hauek egin ditzakete:
enpresen edo enpresen elkarteen edozein lokal,
lursail edo garraiobidetara sartu, baita enpresarien, administratzaileen eta enpresetako beste
langile batzuen etxebizitzetara ere; enpresaren
jardueraren liburuak edo beste agiri batzuk
egiaztatu, liburu edo agiri horien euskarria
dena delakoa izanik ere; liburu edo agiri horien
kopiak edo laburpenak edozein euskarritan
egin edo eskuratu; enpresaren lokal guztiak, li-
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ren berri izan dezaten. Oroitidazki hori Eusko
Legebiltzarrari eta Eusko Jaurlaritzako ekonomia-politika eta lehiaren defentsaren ardura
duen sailburuari igorri behar zaie, urteroko
lehen seihilekoan. Orobat, oroitidazkia Euskal
Autonomia Erkidegoko herritar guztien eskura jarri behar da, jakinaren gainean egon daitezen, Agintaritzaren webgunearen bidez.
Legeak LEAri eskatzen dion gardentasuna Eusko Legebiltzarrarekin eduki beharreko harreman estuarekin osatzen da. Izan ere,
urteroko oroitidazkia igortzeaz gain, LEAren
lehendakariak Legebiltzarrean bertan aurkeztu

Legeak, III. kapituluan, LEAren
jarduera gardenari buruzko
aipamen berezia egin du.

berek, enpresarien elkarteek, sindikatuek, eta
kontsumitzaile nahiz erabiltzaileen elkarteek.
Beste aldetik, Lehiaren Euskal Agintaritzak lehiari eragiten dioten araugintzako egitasmoei buruzko irizpena eman diezaieke, baina irizpen hori ez da loteslea.

Azkenik, 1/2012 Legeak Lehiaren Euskal Agintaritzari arbitraje eginkizunak egiteko
ahalmen eman dio, zuzenbidezko arbitrajeak
zein ekitatezkoak, arlo horretan indarrean dagoen araudiaren arabera.
Legeak, III. Kapituluan, LEAren jarduera gardenari buruzko aipamen berezi bat egiten du. Izan ere, lehia defendatzearen arloan
indarrean dagoen araudiari jarraiki emandako
ebazpen guztien berri eman behar du LEAk,
bere web orrian, eta irmoak diren, osorik edo
zati batean deuseztatu diren edo epai baten
zain dauden azaldu behar du.
Halaber, LEA behartuta dago jarduera-oroitidazki bat urtero prestatzera, herritarrek haren organo bakoitzak egindako jardue-

behar du oroitidazkia. Halaber, lehendakariak
Legebiltzarrean agertu beharko du urteroko lehen hiruhilekoan, bere jardueraren oinarrizko
ildoak eta gerorako planak eta lehentasunak
azaltzeko. Azkenik, merkatuen lehia-egoerari eta sektore publikoaren jarduerari buruzko
txosten guztiak igorri beharko zaizkio Eusko
Legebiltzarrari.
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3. LEA berria abian
jartzea
A. Arau-egokitzapena

LEAk Lehiaren Defentsarako
Euskal Auzitegiaren eta
Euskal Autonomia Erkidegoko
Lehiaren Defentsarako Euskal
Zerbitzuaren titularitatekoak
diren eskubide eta
betebeharrak eskuratu ditu.

Lehiaren Euskal Agintaritzaren otsailaren
2ko 1/2012ko Legeak Euskal Autonomia Erkidegoko lehiaren defentsa eta sustapenerako
erakunde berria sortu zuen. Hala ere, jardueren hasiera atzeratu zuen, erakunde berriari
baliabide material, ekonomiko eta egiturakoak
hornitu arte, baita giza-baliabideak ere. Legegileak ezarri zuen jardueren hasiera Eusko
Jaurlaritzak erabaki behar zuela, Agintaritzaren jardunerako barne-erregelamendua Euskal
Lehiaren Kontseiluak onartu ostean.
Ekonomia eta Ogasuneko eta Industria,
Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuek Lehiaren Euskal Kontseiluko kideak izendatu zituzten: lehendakaria, Maria Pilar Canedo
Arrillaga andrea (uztailaren 10eko 133/2012
Dekretua); kontseilukide, Natividad Goñi Urriza
andrea (uztailaren 10eko 134/2012 Dekretua);
kontseilukide, Rafael Iturriaga Nieva jauna (uztailaren 10eko 135/2012 Dekretua). Izendapenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
argitaratu ziren egun berean sartu ziren indarrean, 2012ko uztailaren 17an, hain zuzen.
Data berean, Lehiaren Euskal Kontseilua bildu zen, bilkura eratzailean, eta jardunerako barne-erregelamendua onetsi zuen,
eta Jaurlaritzaren Kontseiluari jakinarazi zion
berehala. Jaurlaritzaren Kontseiluak Lehiaren Euskal Agintaritzaren aurrekontua onetsi
zuen 138/2012 Dekretuaren bidez, eta Lehiaren Euskal Agintaritzaren jardueren hasiera
zehaztu zuen 2012ko uztailaren 17rako -hori
139/2012 Dekretuaren bidez-, baita Euskal
Autonomia Erkidegoaren giza baliabideak
erakunde autonomo horri atxikitzeko baldintzak arautu ere.
Lehiaren Euskal Agintaritza lanean hastearekin batera desagertu egin ziren Lehiaren

Defentsarako Euskal Auzitegia eta Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzua. Beraz,
erakunde berria aurreko erakundeen eskubide eta betebehar guztietan subrogatu zen.
Halaber, lehiaren defentsarako desagertutako
erakundeek irekitako prozedurak bere gain
hartu zituen erakunde berriak.

B. Egokitzapen materiala
a. Egoitza berria
LEA abian jartzeak, erakunde autonomo
gisa, Eusko Jaurlaritzaren Gasteizko egoitzatik
alde egitea ekarri zuen. Egoitza berria Bilboko
Ertzilla kaleko 4.eko bigarren solairuan dago.
Egoitza hori Eusko Jaurlaritzak jabetzan
duen eraikin batean dago.
Egoitza egokitzeko lanetan kostuak ahalik
eta gehienen murrizten eta interes publikorako
onuragarriagoak ziren kontratuak hautatzen
saiatu zen. Gauzak horrela, aurrekontua baino
%70 merkeago izan da lanen kostua.
LEA erabilitako altzari guztiak (koadroak,
lanparak, armairuak, mahaiak, etab. barne)
Eusko Jaurlaritzaren beste egoitzetatik hartu
dira. Kostua, beraz, lekualdatzearen gastuetaraino murriztu da.
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ari diren prozedurak eta prozeduraren elementu
nagusiak.
Azkenik, webgunearen beheko zatia
kontsulta ohikoagoko botoiez osatuta dago.
Botoi horiek LEArekiko elkarrekintza erraza
ahalbidetzen die herritarrei zein profesionalei,
eta LEAren jardueraren berriak azaltzen ditu.

Ikuspuntu tekniko batetik, eta erabaki
honen baldintzak gorabehera, LEAren webgunea Eusko Jaurlaritzaren webgunearen barruan kokatzen da, LEAren ezagupena herritarren artean hedatzearren.

d. Webgune berria abian
jartzea
Webgunearen egitura lau zati nagusitan
banatuta dago.
Erdiko zatiak LEA aurkezten du eta bere
eginkizun nagusiak eta lehiaren arloan indarrean dagoen araudia azaltzen ditu.
Ezkerreko zatiak lehia herritarrengana
hurbiltzearen xedea du, baita hainbat ingurutan
zabalpen-lana egin nahi duenarentzat irakasle-tresna izatearena ere.
Eskuineko zatia teknikoagoa da eta arlo
honetako profesionalei zuzenduta dago, bereziki. Hemen agertzen dira ebazpenak, izapidetzen

LEAren webgunea gizarteari irekitako
leiho gisa itxuratu da. Leiho honek bai gure
erakundea bai lehiaren gizartearentzako abantailak erakusten ditu.
Erakundeak hautatutako irudi korporatiboaren gida-lerroei jarriki, webguneak diseinu
erraza du, lehia herritarrengana hurbiltzeko,
baita LEAren jarduera gizartera eta profesionalengana ere
URL helbidea
http://www.competencia.euskadi.es da.
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b. María Pilar Canedo Arrillaga

4. LEAren egitura eta
eginkizunak

Lehendakariaren curriculumaren laburpena jarraian agertzen da:

A. Lehendakaritza

ra Erkideari buruzkoak, administrazioko
kide anitzeko organoetako lehendakariei
ematen dizkien eskumenak baliatzea.
j. Langileen buru nagusia izatea; hortaz,
hala behar duenean, agintaritzaren izendapen askeko lanpostuetara iritsi diren
langileak izendatuko ditu, baita kargutik
kendu ere, aldez aurretik deialdi publikoa
eginda.
k. Lanpostuen zerrendak aldatzea proposatzea Eusko Jaurlaritzari, aldez aurretik
Lehiaren Euskal Kontseiluak hala adostuta.
l. Agintaritzaren gastuak baimendu, ordainketak agindu eta kontuen berri ematea, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu-erregimenari buruzko legeriak
xedatutakoari jarraiki.
m. Hitzarmenak sinatzea.
n. Sektore publikoaren jardunari zein
merkatuetako lehiaren egoerari buruzko
urteko txostenak Eusko Legebiltzarrari
nahiz ekonomia-politikaren ardura duen
sailburuari helaraztea.
Lehendakariaren eginkizunen zerrendatzeak hau islatzen du: legegilearen borondatea izan dela hari esleitzea mota
askoko eginkizunak, bai funtsezkoak bai
ordezkatzekoak, barne-antolaketakoak,
kontrolekoak, erakundeen arteko harremanetakoak eta aurrekontuetakoak.

Legeak LEA lehendakariaren inguruan
biratzen den erakunde gisa taxutu du. Izan ere,
lehendakariari dagozkio eginkizun garrantzitsu
batzuk.

a. Lehendakariaren
eginkizunak
Legearen 8. artikuluak lehendakariari dagozkion eginkizunak zehazten ditu:
a. Lehiaren Euskal Agintaritzaren legeeta erakunde-ordezkaria izatea.
b. Lehiaren Euskal Agintaritzaren baitako
organoak zuzendu, koordinatu, ebaluatu
eta gainbegiratzea.
c. Agintaritzaren ikuskatze-jarduera
bultzatzead.
d. Lehiaren Euskal Kontseiluaren burua
izatea.
e. 3. artikuluaren 4. paragrafoan aipatzen
diren egintzak eta arauak eskumena duen
jurisdikzioan aurkatzeko agintzea, aldez
aurretik Lehiaren Euskal Kontseiluak
hala adostuta.
f. Lehiaren Euskal Kontseilua biltzeko
deitzea eta gai-zerrenda erabakitzea.
g. Lehiaren Euskal Kontseiluko kideen
artean egitekoak banatzeko irizpideak
ezartzea.
h. Lehiaren Euskal Kontseiluko idazkari
nagusiak emandako egintzak eta ziurtagiriak baimentzea, bere sinaduraren bidez.
i. Orokorrean, azaroaren 26ko 30/1992
Legeak, Herri-administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedu-
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• 1999-2003. Zuzenbide Fakultateko
idazkaria. Deustuko Unibertsitatea.
• 1993- gaur egun arte. Nazioarteko
Zuzenbide Pribatuko irakaslea. Zuzenbide
Fakultatea. Deustuko Unibertsitatea (titularra 2006tik; kreditatua, 2007tik).
• 1991. Aholkularitza Seintex enpresan.

Ikasketak eta tituluak
• 1998. Doktoregoa Lehiaren Zuzenbidean.
Deustuko Unibertsitatea.
• 1994. Masterra Unibertsitate Irakaskuntzan.
Deustuko Unibertsitatea.
• 1992. Masterra Praktika Juridikoan. Deustuko
Unibertsitatea.
• 1991. Masterra Lankidetza Zuzenbidean.
Deustuko Unibertsitatea.
• 1991. Diplomatura Ekonomia eta Enpresan.
Deustuko Unibertsitatea.
• 1991. Lizentzia Zuzenbidean. Deustuko Unibertsitatea.

Argitalpenak eta hitzaldiak
• 50 argitalpen baino gehiago (monografiak,
artikuluak eta liburuetako kapituluak) Lehiaren
Zuzenbideaz, Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaz,
EBko Zuzenbideaz.
• Parte-hartzea (ikertzaile edo IP moduan) hogei
bat proiektu, nazioarteko sare eta ikerketa-taldetan.
• Idatzizko 90 txosten edo komunikazio baino
gehiago aurkeztea nazioko eta nazioarteko mintegi, kongresu eta jardunaldietan.
• Parte-hartzea doktore-tesien hamar bat epaimahaitan.
• 4 doktore-tesien zuzendaria (aribidean).
• Zenbait zientzia-aldizkaritako kontseiluko kidea
(Estudios de Deusto, Revista Galega de Administración Pública, Revista Jurídica Jalisciense).
Bestelakoak
• Irakaskuntza-berrikuntzari buruzko Europako
Tuning Programako kidea, Europako, Latinoamerikako eta Errusiako Zuzenbide-arloan.
• Espainiako eta atzerriko zenbait unibertsitatetako irakasle bisitaria graduondoko eta doktoregoko programetan; besteak beste: Carlos III Madrilgoa, Salamanca, ICADE, ESADE, Nafarroa,
Nebrija, Estrasburgo (Frantzia), Tours (Frantzia),
Yeditepe (Turkia), Montevideo (Uruguai), Guadalajara (Mexiko), Universidad Nacional de
Méjico (Mexiko), Cardiff, (UK), San Frantzisko
(KA-AEB), Hamline (MN-AEB).
• Zuzendaria gaztelaniazko eta ingelesezko hogei kongresu, jardunaldi, mintegi eta programa
trinkotan baino gehiagotan (2005-2013).

Actividad profesional
• 2012. Lehiaren Euskal Agintaritzako
presidentea.
• 2010. Lehiaren Defentsarako Euskal
Auzitegiko kidea.
• 2010. Jean Monnet katedra Nazioz Haraindiko Zuzenbidean.
• 2009. Deustuko Unibertsitateko Doktoregoko ATLAS Programaren zuzendaritza, London School of Economics, New
York University...
• 2009. Deustuko Unibertsitateko Transnational Law-eko Doktorego Programaren zuzendaritza.
• 2009-2010. Zuzenbide Fakultateko Nazioarteko Harremanetako dekano-ordea.
Deustuko Unibertsitatea.
• 2008-gaur egun arte. European Master
in Transnational Trade Law and Finance-ren zuzendaritza. Deustuko Unibertsitatea-Tilburgo-Estrasburgo-Frankfurt.
• 2008. Deustuko Unibertsitateko Gertrude Ryan Katedraren zuzendaritza.
• 2007-2012. Deusto Law Network-en
zuzendaritza (Europako zuzenbide-fakultateen sarea)).
• 2006-2009. Zuzenbide Fakultateko Antolamendu Akademiko eta Nazioarteko
Harremanetako dekano-ordea. Deustuko
Unibertsitatea.
• 2003-2006. Zuzenbide Fakultateko Antolamendu Akademikoko dekano-ordea.
Deustuko Unibertsitatea.

Hizkuntzak
Gaztelania (ama-hizkuntza), ingelesa (bikain),
frantsesa (bikain), alemana (goi-maila), italiera
(oinarrizkoa).
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b. Lehiaren Euskal Agintaritzaren kontseilukideak
LEAko kontseilukideen curriculumaren laburpena jarraian agertzen da:

Natividad Goñi Urriza
Planck InstitutfürAusländischesundInternationalesPrivatrecht (Hanburgo), Hagako Nazioarteko Zuzenbide Akademia (Haga).

Ikasketak eta tituluak
• 1996. Doktoregoa Lehiaren Zuzenbidean. Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
• 1991. Lizentzia Zuzenbidean. Nafarroako
Unibertsitatea.

Bestelakoak
• Espainiako eta atzerriko zenbait unibertsitatetako irakasle bisitaria graduondoko eta doktoregoko programetan; besteak beste: Carlos
III Madrilgoa, Salamanca, Nafarroa, Habana
(Kuba), Friburgo (Suitza).
• Zuzendarikidea: “2006ko Ikerketa Jardunaldiak: Adingabeak babesteari buruzko egungo
kontu juridikoak”, Nafarroako Unibertsitate
Publikoa, 2006.
• Zuzendarikidea: “2007ko Ikerketa Jardunaldiak: Bizitzaren amaierari buruzko erabakien
inplikazio etikoak eta legezkoak”, Nafarroako
Unibertsitate Publikoa, 2007.
• Zuzendarikidea: “2008ko Ikerketa Jardunaldiak: Kontzientzia-eragozpena sanitatean eta
hezkuntzan”, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, 2008.
• Zuzendarikidea: “2011ko Ikerketa Jardunaldiak: Zuzenbidea zarataren aurrean”, Nafarroako Unibertsitate Publikoa-Nafarroako Parlamentua, 2011.
• Kalitate Unitate Teknikoko kidea (2006/01/012008/02/01).
• Ikerketa-seiurteko bat, 2006.
• Espainiako Nazioarteko Zuzenbideko eta Nazioarteko Harremanetako Irakasleen Elkarteko
osoko kidea (2006/02/28-2008/01/28).

Lanbide-jarduera
• 2012ko apirila. Lehiaren Euskal Agintaritzaren Kontseiluko kidea.
• 2008ko apirila. Nafarroako Arbitraje Batzordeko Arbitraje Auzitegiko presidentea.
• Zientzia Juridikoetako Fakultateko Nazioarteko Harremanen koordinatzailea.
• Nafarroako Gobernuko Administrazio Publikoko teknikarietarako Oposizio Epaimahaiko
kidea (2006-2007).
• NUPeko Zientzia Juridikoetako Fakultateko
dekano-ordea.
• NUPeko Zuzenbide Pribatuko Saileko zuzendariordea.
• 2000ko maiatza-2012ko apirila. Nazioarteko
Zuzenbide Pribatuko irakasle titularra Nafarroako Unibertsitate Publikoan.
Argitalpenak eta hitzaldiak
• Hainbat argitalpen (monografiak, artikuluak
eta liburuetako kapituluak) Lehiaren Zuzenbideaz, Nazioarteko Zuzenbide Pribatuaz, EBko
Zuzenbideaz.
• Ikerketa-lanak nagusiki ildo hauetan: Lehiaren
Europako Zuzenbidea. Nazioarteko kontratuen
zuzenbidea. Nazioarteko zuzenbide pribatua.
Produktu akastunengatiko erantzukizuna.
• Parte-hartzea (ikertzaile edo IP moduan) hogei
bat proiektu, nazioarteko sare eta ikerketa-taldetan.
• Idatzizko 90 txosten edo komunikazio baino
gehiago aurkeztea nazioko eta nazioarteko mintegi, kongresu eta jardunaldietan.
• 2 doktore-tesien zuzendaria (aribidean).
• Ikerketa-egonaldiak honako hauetan: Bodlian
Law Library (Oxfordeko Unibertsitatea), Max-

Hizkuntzak
Gaztelania (ama-hizkuntza), ingelesa (goi-maila),
frantsesa (goi-maila).
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Rafael Iturriaga Nieva
planificacion del control externo del sector público: el caso vasco”.
- Revista Argentina de Control Público: “Evolución y Nuevo Paradigma del control Externo de
la actividad de las Administraciones Públicas”
(92. eta 93. zenbakietan).
• Hitzaldi ugari eman ditu, eta gai berei buruzko
txostengile gisa ikastaro eta mintegi askotan parte hartu du:
- Sevillako Menéndez Pelayo Unibertsitatea,
1998ko urrian: “Nuevas Formas de Financiación de Proyectos Públicos” (Civitas-ek argitaratua, 1999).
- San Luis (Argentina), 2000ko martxoan:
“Control de las Finanzas Públicas en estados
regionalizados”.
- Foz de Iguazú (Argentina), 2000ko azaroan:
“El papel de los Órganos de Control frente a la
Corrupción”.
- Lyon (Frantzia), 2000ko azaroan, EURORAIren Europar Mintegian: “Control de las Empresas Públicas Regionales”.
- Madrilgo Unibertsitate Konplutensea, 2000ko
abenduan: “El control externo de las administraciones públicas como forma de evaluación”
Salamancako
Unibertsitatea,
2001eko
maiatzean: “Fiscalización, auditoría y control
de la gestión de los fondos públicos”.
- AECAk Madrilen, 2000ko ekainaren 14an,
Sektore Publikoaren Finantza Kudeaketaz antolatutako Nazioarteko Kongresua eta abar.

Ikasketak eta tituluak
• 2000. Goi Mailako teknikaria Politika Publikoen Azterketan eta Ebaluazioan. Madrilgo
Unibertsitate Konplutensea.
• 1991. MBA Enpresen Zuzendaritzan eta Administrazioan. Instituto de Empresa (Madril).
• 1980. Lizentzia Zuzenbidean. Deustuko Unibertsitatea (Bilbo).
Lanbide-jarduera
• 2012-gaur egun arte. Lehiaren Euskal Agintaritzako kidea.
• 2011-2012. Eusko Jaurlaritzako lehendakari
Patxi Lópezen aholkularia.
• 2009-2011. Eusko Jaurlaritzako Barne Saileko
Segurtasun sailburuordea.
• 2003-2009. Herri Kontuen Euskal Epaitegiko
kontseilaria, Administrazio Instituzionalaren arloko burua.
• 1998-2002. Herri Kontuen Euskal Epaitegiko
presidentea.
• 1995-1998. Herri Kontuen Euskal Epaitegiko
presidenteordea, Udal Handien saileko burua.
• 1991-1995. Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Gizarte Segurantzako
sailburuordea.
• 1991-1994. Euskal Autonomia Erkidegoko
Hauteskunde Batzordeko kide-legelaria.
• 1990. Turbinas y Máquinas Hidráulicas, SAko
presidenteordea.
• 1987-1990. Foru-diputatua, Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomiaren Sustapen eta Garapen
Saileko burua.
• 1980-1987. Abokatu-lana.

Bestelakoak
• Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoko Saileko irakasle elkartua 2003, 2004 eta
2005ean.
• Meritu Konstituzionalaren Ordena eman zioten 2003an.

Argitalpenak eta hitzaldiak
• Artikulu ugari argitaratu ditu, bai iritzi-artikuluak, bai gai politikoei buruzkoak, bai Herri
Administrazioaren problematikari buruzkoak,
aldizkako prentsan bezala nazioko eta nazioarteko argitalpen espezializatuetan ere, batez ere
arlo hauek landuz: sustapen ekonomikoa eta
zerbitzu publikoak; estrategia publikoen definizioa eta inplementazioa; kudeaketaren kontrola;
eta politika publikoen ebaluazioa:
- Auditoria Pública aldizkaria, 10., 11. ,21.
eta 28. zenbakietan, izenburu hauekin:“Las
sociedades públicas como instrumento de gestión”,“La auditoría de legalidad. Una propuesta
de procedimiento”, “Trampas al Solitario”, “La
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ra proposatzea Lehiaren Euskal Kontseiluari,
baldin eta ustezko arau-hausleek konpromiso
batzuk hartzea proposatzen badute, eta horien
bidez espedientea irekitzea eragin duten jokabideek lehian zituzten ondorioak konpontzen badira, betiere interes publikoa behar beste bermatzen bada.
- Ikuskapenak egitea.
- Organo eskuduna izendatzeko prozedurak
aplikatzea, estatuak eta autonomia-erkidegoek
lehiaren defentsaren arloan dituzten eskumenen koordinazioari buruzko otsailaren 21eko
1/2002 Legean ezarritakoari jarraiki.
- Arbitrajearen esparruan indarrean dagoen
araudiari jarraiki, eragile ekonomikoek aurkeztutako zuzenbidezko zein ekitatezko arbitraje-espedienteak ireki eta haien instrukzioa egitea, eta Lehiaren Euskal Kontseiluari dagokion
ebazpen-proposamena helaraztea.
- Halaber, Lehiaren Euskal Kontseiluari lege
honen 3. artikuluko 4. paragrafoan aipatzen diren egintzak eta xedapenak aurka ditzala proposatzea dagokio.
Ikerketako zuzendariaren eginkizunak
Lehiaren Euskal Agintaritzaren zehapen-espedienteak irekitze eta izapidetzearekin hertsiki
lotuta daude, ikus daitekeenez.
Legeak figura hau onartu izanak erakunde honetan irekiko diren espedienteen kopurua
haziko dela iragar dezake.

C. Ikerketa 		
Zuzendaritza
LEAren egituraren berritasunetako bat
Ikerketako zuzendaria sortzea izan da. Zuzendari horrek Legeak esleitu dizkion zereginetan
dihardu bere lanaldian.
Begi-bistakoa da merkatuak aztertzea
nahitaezkoa dela merkatu, interes publiko eta
kontsumitzaileentzat kaltegarriak diren lehiaren inguruko arau-hausteei antzemateko.
Beraz, arau-hausteei antzemateko beharrezko neurriak eta zehapen-espedienteen
izapidetzea sustatzen dituen Ikerketako zuzendaria izateko beharra onartu izana legegilearen
asmatzerik handienetakoa da, zalantzarik gabe.
Ikerketa Zuzendaritza lehendakariaren
mende dago, organikoki eta funtzionalki, 13.
artikuluaren 1. paragrafoan aipatzen diren
eginkizunak betetzeari buruzko gaietan izan
ezik (hots, zehapen-espedienteak irekitzen direnetik ebazpen-proposamena idatzi arte); kasu
horietan, mendekotasuna organikoa bakarrik
izango da.

a. Ikerketa Zuzendaritzaren
eginkizunak
Legeak Ikerketa Zuzendaritzaren ondoko
eginkizunak ezartzen ditu:
- Zehapen-espedienteak ireki eta haien instrukzioa egitea, eta Lehiaren Euskal Kontseiluari ebazpen-proposamena edo artxibatzekoa
helaraztea.
- Zehapen-prozeduren espedienteen instrukzioan sor daitezkeen inguruabarrei buruz
ebaztea.
- Lehiaren Euskal Kontseiluaren ebazpenetan
ezarritako betebeharrak betetzen eta gauzatzen
direla zaintzea.
- Zehapen-prozeduraren itundutako amaie-
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b. Ignacio Mª Alday Ruiz
LEAko Ikerketako zuzendariaren curriculumaren laburpena jarraian agertzen da:
• 1993-1995. Iniexport, SA. (INI-Industria Institutu Nazionala) MADRIL. Marketin Zuzendaritzako ondokoa.
• 1990-1993. Babcock. Wilcox Española, SA.
Industria Instalazioetako Kanpoko Merkataritza Saila. Industria Instalazioetako Salmenta
eta Eskaintza Saila. Productos Tubulares, SA.
(Garai hartan Babcock Taldeko enpresa). Merkataritza arloko zuzendaria.
Bestelakoak
• 2005ean, ASEPER sozietatea sortu zuen;
sozietate horren zati bat Avalora enpresa-taldeari saldu zitzaion 2007an.
• 2003an, ekimenean parte hartu zuten beste
batzuekin batera, Greenfuel, SA enpresa sortu
zuen, eta hartan kontseilari delegatu aritu zen,
2006an akzioetan zeukan zatia saldu arte. Aldi
hartan, besteak beste Técnicas Reunidas (%15),
Endesa (%7.5) eta Durofelguera (%10) enpresek
partaidetza lortu zuten Greenfuelen.
• Txostengilea eta zuzendaria izan da pribatizazioari eta inbertsio-proiektuen kudeaketari
buruzko ikastaroetan. IBERDROLAk kontratatutako ikastaroak, Europako erdialdeko zenbait
herrialdetan emanak. (Bosnia-Herzegovina eta
Serbia eta Montenegroko errepublikak. 2002.)
• Kontseilaria zenbait sozietate publiko eta pribatutan; hauek nabarmentzen dira: Hotel San
Mamés, Greenfuel, H77, Promociones Sanitarias Bilbaínas, Eusko Tren, Itelaspi, Osatek
(Osakidetza taldea), BEC (Bilbao Exhibition
Centre), batzorde eragileko kide izanik, Euskotren Participadas.
• EJren ordezkaria Sprilur, Spri, Euskaltel,
Elkargi, Luzaro eta Ezten sozietateetako akziodunen batzarretan.
• Nazioarteko 20 konferentzia, mintegi eta abarretan baino gehiagotan parte hartu izanaren
agiriak.
• Worldbank, ERBD, EBI, IDB, Lehia, Zuzendaritza Trebetasunak eta abar.D.

Ikasketak eta tituluak
• Ingeniari Industriala Enpresen Antolakuntza
eta Administrazio espezialitatean: Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa.
• Graduondoa Enpresen Kudeaketa eta Antolakuntzan, Alemaniako REFA VerbandfürArbeitsstudienundBetriebsorgasation erakundeak
emana.
• Post-graduate in Human Resources Sciences,
REFAVerbandfürArbeitsstudien und Betriebsorgasation erakundean.
Lanbide-jarduera
• 2012. Lehiaren Euskal Agintaritzako Ikerketa
zuzendaria.
• 2009-2012. Ondare eta Kontratazio zuzendaria. Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun
Saila.
• 2005-2009. Aseper, Gestión del Riesgo y el Siniestro SL, Gerentea.
• Sozietate horrek ezbeharren peritu-txostenak,
arriskuen azterketak eta ondare- nahiz enpresa-balorazioak egiten ditu.
• Lan horrekin batera, Greenfuel Corporación
SAko kontseilari delegatua.
• 2002-2004. Asevasa Norte.
• Sozietateko Zuzendaritza Teknikoaren eta
sozietatea ipar-aldean zabaltzearen arduraduna.
• Enpresak ezbeharren peritu-txostenak, arriskuen azterketak eta ondare-balorazioak egiten
ditu.
• 1996-2001. ACI Agrupación de Cooperación
Internacional. (1999-2001) Zuzendari nagusia.
• ACI interes ekonomikoko elkarte bat izan
zen, eta alde anitzeko finantzaketa lortzea zuen
helburu. Elkartekideak enpresa hauek ziren:
Babcock Wilcox, Banco Bilbao Vizcaya, CAF,
Guascor, Iberdrola, Necso, MCC, Elecnor,
Idom eta Tragsa. (1996-1999) Latinoamerikako
zuzendaria. Elkartearen arduraduna izan zen
Latinoamerikan; inguru hartan zeuden enpresa
kideentzat interesgarriak ziren industria- eta inbertsio-proiektu gehienak.
• 1995-1996. Babcock Montajes, SA. Merkataritza-zuzendariordea.
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Guillermo Aranzabe Pablos
Argitalpenak eta hitzaldiak
- “Colegios profesionales y Defensa de la Competencia: la experiencia vasca”. Europako Batasunaren eta Lehiaren Albistari Juridikoa. 12 zk.,
2009ko azaroa/abendua. 43-54 or.
- “Consumo y consumidores: La defensa de la
competencia”. Rekalde Bihotzean – Errekaldeko
Merkatarien Elkartearen buletin informatzailea.
5 zk., 2009ko urria. 8-9 or.
- “Osasun-laguntzako asegurua Euskal Autonomia Erkidegoan, azterlan juridiko-ekonomiko
eta lehiakoa”. 2008ko uztaila.
- “Colegios profesionales y competencia”, mahainguruko hitzaldia, “El sector servicios ante
el derecho de la competencia: retos y desafíos”
EHUko Udako Ikastaroen barnean. 2009.
- “Presentación del Servicio Vasco de Defensa de
la Competencia” hitzaldia, “Jornada Informativa de la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial” jardunaldi informatiboan. 2008.

Ikasketak eta tituluak
• 1990. Euskadiko Autonomia Erkidegoko A2
Goi-mailako Kidegoko karrerako funtzionarioa,
Zuzenbidean lizentziaduna.
• 1982-1987. Zuzenbidean lizentziaduna, Deustuko Unibertsitatean.

LEAren teknikariak, lehendakari eta kontseilukide batekin, LEAren egoitzan.

Jaione Aberasturi Erezuma
bitzua. Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza.
Ekonomia eta Ogasun Saila. Eusko Jaurlaritza.
• 2012tik gaur egun arte. Instrukzioaren arduraduna, Lehiaren Defentsan. Lehiaren Euskal
Agintaritza.

Ikasketak eta tituluak
• Microeconomics of Competitiveness. Lehiakortasunerako Euskal Institutua.
• 1987. Masterra Kanpo Merkataritzan. Deustuko Unibertsitatea.
• 1987. Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziaduna, Deustuko Unibertsitatean.

Argitalpenak eta hitzaldiak
“Osasun-laguntzako asegurua Euskal Autonomia Erkidegoan, azterlan juridiko-ekonomiko
eta lehiakoa”. 2008ko uztaila.
“Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuaren
aurkezpena” hitzaldia, “Kontsumo eta Industria
Segurtasuneko Zuzendaritzaren jardunaldi informatzailea“ izenekoaren barruan. 2008.

Actividad profesional
• 1988-1992. Aurrekontuen arduraduna. HABE
(Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomoa).
• 1992-1998. Merkataritza-sustapenerako teknikaria. Kanpo Merkataritza eta Ekonomia Lankidetza Sustatzeko Zuzendaritza. Merkataritza,
Kontsumo eta Turismo Saila. Eusko Jaurlaritza.
• 1998-2001. Merkataritza-egituren arduraduna.
Merkataritza Zuzendaritza. Industria, Merkataritza eta Turismo Saila. Eusko Jaurlaritza.
• 2001-2005. Merkataritza- eta kontsumo-koordinatzailea. Gipuzkoako Lurralde Bulegoa.
Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila. Eusko Jaurlaritza.
• 2006-2012. Instrukzioaren arduraduna, Lehiaren Defentsan. Lehiaren Defentsarako Zer-

Hizkuntzak
Euskara: (4. hizkuntza-eskakizuna, Hizkuntza
Eskola Ofizialeko C2-ren baliokidea);
Ingelesa: (First Certificate in English. University of Cambridge. Upper-Intermediate I, (Hizkuntza Eskola Ofizialeko B1)
Frantsesa: (Hizkuntza Eskola Ofizialeko B1)
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Lanbide-jarduera
• 2012tik gaur egun arte. Instrukzioaren arduraduna, Lehiaren Defentsan. Lehiaren Euskal
Agintaritzako Ikerketa Zuzendaritza.
• 2006-2012. Instrukzioaren arduraduna, Lehiaren Defentsan. Lehiaren Defentsarako Zerbitzua. Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza.
Ekonomia eta Ogasun Saila.
• 2001-2005. Euskadiko Kontsumoko Arbitraje
Batzordeko idazkaria. Kontsumo Zuzendaritza.
Industria, Merkataritza eta Turismo Saila.
• 1998-2001. Zehapen eta errekurtsoen arduraduna. Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza. Herrizaingo Saila.
• 1990-1998. Lege-aholkularia. Araubide Juridikoaren Zuzendaritza. Herrizaingo Saila.

Hizkuntzak
Euskara: C2 (4. hizkuntza-eskakizuna).
Ingelesa: B1 (Elementary Level – Hizkuntza Eskola Ofiziala).

Marisa Fraile Correa
Lanbide-jarduera
• 1985-1986. Errolda-agente fiskala. Bizkaiko
Foru Aldundia.
• 1986-1987. Kontularitzako teknikaria BILZA
SA enpresan.
• 1987-1988. Inbertsioak sustatzeko teknikaria
ZUR, del Nervión, SA enpresan.
• 1988-2008. Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzako eskualde-politikako teknikaria. Ogasun
eta Herri Administrazio Saila, Eusko Jaurlaritza.
• 2008-2012. Lehiaren Defentsarako Euskal
Auzitegiko teknikaria.
• 2012tik gaur egun arte. Instrukzioaren arduraduna, Lehiaren Defentsan. Lehiaren Euskal
Agintaritzako Ikerketa Zuzendaritza.

Ikasketak eta tituluak
• Enpresa Zientzien lizentziaduna, Euskal Herriko
Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Zientzien
Fakultatean. Adarra: Enpresa. Espezialitatea: Finantzaketa. Promozioa: 1980-1985.
• Ogasun eta Finantza Publikoetako Diploma.
1995/1996 ikasturte akademikoa. Ekonomia Publikoaren Institutua. Euskal Herriko Ekonomia
eta Enpresa Zientzien Fakultatea.
• Masterra Ogasun eta Finantza Publikoetan.
1996/1997 ikasturte akademikoa. Ekonomia Publikoaren Institutua. Euskal Herriko Ekonomia
eta Enpresa Zientzien Fakultatea.
• Europako Ikasketen Ziurtagiria. Espezialitatea:
Ekonomia. 1989/1990 ikasturte akademikoa.
Europako Ikasketen Institutua. Deustuko Unibertsitatea.
• Graduondokoa Europako Ikasketetan.
1990/1991 ikasturte akademikoa. Europako
Ikasketen Institutua. Deustuko Unibertsitatea.

Bestelakoak
• 1992/08/26. EAEko karrerako funtzionarioaren izendapena: A2 Goi-mailako Kidegoa.
Enpresen Administrazioan eta Zuzendaritzan lizentziaduna.
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III

LEAren jarduera

Legeak askotariko eginkizunak esleitu dizkio LEAri. Eginkizun horiek merkatuak, interes
orokorra, kontsumitzaileen eta enpresen interesa babestearen printzipio nagusia lortzeko xedea
dute. Jarraian, eginkizunen datu nagusiak azalduko dira.

Aske Sartzeari eta Aritzeari buruzko Legeari egokitzeko) aldatu egin zuen Profesionalen
Elkargoei buruzko otsailaren 13ko 2/1974
Legea eta aldaketaren ondorioz arautzen du
legeak agindutakoaren arabera beteko dela
sozietate bidezko jarduera profesionala, eta
profesionalen elkargoek ezin dizkiotela mugak
ezarri sozietate bidezko jarduera profesionalari.
Hori horrela, kontuan izan behar da Lanbide
Sozietateei buruzko martxoaren 15eko 2/2007
Legeak profesional-elkargokide mota berri bat
eratzen duela: lanbide-sozietatea. Sozietate
horiek 2/2007 Legearen arabera eratu behar
dira, eta dagokion profesionalen elkargoak
duen Lanbide Sozietateen Erregistroan inskribatu behar dute. Era berean, arau honek dio
lanbide-erregistroak eratu behar dituztela profesionalen elkargoek eta gainontzeko erakunde
korporatiboek; beraz, lanbide-sozietateek dagokion Lanbide Sozietateen Erregistroan inskribatzea eskatu behar dute.
Elkartzeko Eskubidea Arautzeko martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoaren babesaren pean eratutako elkartea da erakunde
salatzailea, EIA, eta inskribatuta dago Barne
Ministerioaren mendeko Estatuko Elkarteen
Erregistroan. Hala ere, EIA ez da lanbide-sozietate gisa eratu 2/2007 Legeak xedatu moduan,
horregatik LEK-ak zuzenbidearen araberakoa
dela jotzen du Bizkaiko Prokuradoreen Elkargoaren erabakia, elkargokide izateko eskaera
ukatzen diona EIA sozietateari.
Egia da lanbide-sozietate bat eratzeko
eskakizunak mugatu egiten dituela prokuradore-lanbidera sartzeko aukerak, eta hori debekatutako jardueratzat har daitekeela Lehiaren
Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007
Legea irakurriz gero. Dena dela, jarduera Lege
batean ezarritakoa aplikatzeagatik sortu bada,
Lege bereko 4. artikuluak arautzen duenez debekuak ez zaizkio aplikatuko.
Elkargokide egitea nahitaezkoa da.
Nahitaezkoa da elkargokide izatea prokuradore-lanak egiteko, eta honek esan nahi du
elkargo bateko kide diren profesionalek soilik

A. Urte honetan ebatzitako
gaiak

1. Lehiaren defentsa
delakoaren bidez erantzutea eragile ekonomikoek lehiaren defentsarako araudia hausten
dutenean, eta merkatuko lehia bideragarriaren
baldintzak berrezartzea.
Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, lehiaren defentsako xede hori lortzea
Lehiaren Euskal Agintaritza honi esleitu zaio,
lehia askearen aurkako jokabideei dagokienez,
gure Autonomia Erkidegoaren eremua gainditzen ez badute (Lehiaren Euskal Agintaritzari
buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legea).
Lehia askearen aurkako jokabideak, zeinei
Lehiaren Euskal Agintaritza honek erantzuten
dien, arau-hausleak diren eragile ekonomikoei
zehapenak ezartzen, hauek dira: kolusiozko
jokabideak, nagusitasunezko egoeraz abusatzea,
eta lehia askea egintza desleialen bidez faltsutzea
(Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko
15/2007 Legearen 1., 2. eta 3. artikulua).
Atal honetan, Lehiaren Euskal Agintaritzaren jardueraren zati bat azaltzen da, lehiaren defentsako erantzuteko alderdia, hain
zuzen. Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren
3ko 15/2007 Legea urratzeagatik irekitzen diren zehapen-prozeduren instrukzioa egiteko
eta horiei buruz ebazteko eginkizunetatik eratorritako zehapen-jarduerari buruz ari gara.
Jarduera horretan ikuskatzeko eta ikertzeko
jarduerak ere sartzen dira, lehiaren aurkako
jokabideei antzemateko eta horiei buruzko frogak lortzeko.
Ohartarazi behar da instrukzioa egiteko
eta ebazteko eginkizunak, zehapen-espedienteei dagozkienak, barruko bi organo bereiziek egiten dituztela: Ikerketa Zuzendaritza
(instrukzioko organoa) eta Lehiaren Euskal
Kontseilua (ebazteko kide anitzeko organoa).

Gauden merkatu-ekonomiaren barnean
(Konstituzioko 38. artikulua) enpresen arteko
lehia bideragarria egotea haren funtzionamendu egokiaren premisa oinarrizkoenetarikoa da;
halaber, hori lortzeak ondokoa errazten du:
- enpresen jardueran diziplina jartzea, eta
- ekoizpen-baliabideak berresleitzea, eragile edo
teknikarik efizienteen.

Ekonomia-politika
diseinatzean, botere publikoen
tresna nagusienetariko bat da
bihurtu lehiaren defentsa.

Ekoizpen-efizientzia hau kontsumitzaileengana aldatzen da era honetan: salneurri
merkeagoak edo ekoizkinen kopuru, aniztasun
edo kalitate handiagoa. Horrek gizarte osoaren
ongizatea handitzea ahalbidetzen du.
Testuinguru horretan, politika ekonomikoa
antolatzeko botere publikoen baliabide nagusienetarikotzat hartzen da lehiaren defentsa. Berau
jarduera ekonomikoa arautzeko beste jokabide
publiko batzuen osagarria da. Halaber, tresna
aparta da faktoreen produktibitatea eta ekonomiaren lehiakortasun orokorra bultzatzeko.
Lehiaren defentsa lortzeko, legegileak
izaera administratiboko sistema bat aukeratu
du; hau da, agintaritza administratibo berezituak –Estatukoa eta erkidegoetakoak- zeinei,
beste batzuen artean, zehapen-ahalmena esleitzen dien. Horri esker, agintaritza horien
egitekoa zera da: Estatuaren “ius puniendi”
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a. Ekintza eta Laguntza
Sozialaren Erakunde Integrala
Elkartea. 4/2012 espedientea.
Espediente hori Lehiaren Defentsarako
Euskal Zerbitzuak hasi zuen, salaketa baten ondoren, Bizkaiko Auzitegietako Prokuradoreen
Elkargo Ospetsuak (Bizkaiko Prokuradoreen
Elkargoak) ukatu egin zuelako EIA elkargokide
egiteko eskaera.

Bizkaiko Auzitegietako
Prokuradoreen Elkargo
Ofizialak elkargokidetzeari uko
egitearen aurkako salaketa.
EIAk ondorengo jokabideak salatu ditu
lehiaren araudiaren aurkakoak izateagatik:
Bizkaiko Prokuradoreen Elkargoak uko
egin dio EIA Elkargoan sartzeko eskaerari.
Elkargokide egitea nahitaezkoa da.
Abokatu- eta prokuradore-lanak bateraezinak dira.
Elkargokide diren prokuradoreek, bitarteko publikoak dituztenez (bulegoak, altzariak
eta langileak), lehiarako abantaila dute, eta ezin
dira lehiatu elkargokide ez direnekin.
Lehiaren Euskal Kontseiluak goian aipatutakoak ondorengo arrazoibide juridikoak
erabiliz aztertzen ditu bere ebazpenean:
Bizkaiko Prokuradoreen Elkargoak uko
egin dio EIA Elkargoan sartzeko eskaerari.
Omnibus izenez ezagutzen den legeak (alegia, abenduaren 22ko 25/2009 Legeak, zenbait
lege aldatzen dituenak Zerbitzu Jardueretan
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raezinak bi lanbide edo gehiago. Ildo horretatik, gogoan hartu behar dugu Bulego Judizial
berria ezartzeko legedia prozesala aldatzeko
azaroaren 3ko 13/2009 Legeak 23. artikuluan
txertatzen duen 3. puntu berria; izan ere, puntu
horrek arautzen du bateraezina dela prokuradore- eta abokatu-lanetan aldi berean jardutea.
Hortaz, bateraezintasun hori bat dator Aterki
Legeak eta Omnibus Legeak arautzen dutenarekin.
Elkargokide diren prokuradoreek, bitarteko publikoak dituztenez (bulegoak, altzariak
eta langileak), lehiarako abantaila dute, eta ezin
dira lehiatu elkargokide ez direnekin.
Bizkaiko
Prokuradoreen
Elkargoa
zuzenbide publikoko korporazio bat da eta
Administrazioak eskuordetutako funtzio publikoak betetzen ditu. Besteak beste, hauek dira
Elkargoaren xedeak: prokuradoretzak bere
lehia-eremuan dituen interesak esklusiboki ordezkatzea eta elkargokideak diren prokuradoreen eskubide eta interes profesionalak defendatzea. Horrek justifikatzen du finantzaketaren
zati bat publikoa izatea, gainontzeko Profesionalen Elkargoekin gertatzen den bezala.
Azaldutako arrazoibide juridikoetan oinarrituz Lehiaren Euskal Kontseiluak zehapen-prozedura ez hastea eta espedientea artxibatzea erabaki du.

eman ditzaketela prokuradoretza-zerbitzuak;
beraz, mugatu egiten da prokuradoretza-lanak
egiteko aukera. Horrenbestez, lege-mailako
arau batek agindu behar du nahitaezkoa izango
dela elkargokide izatea Lehiaren Defentsaren
Legeko 4. artikuluak arautzen duen salbuespena aplikatzeko; izan ere hori adierazi zuen
Elkargo Profesionalei buruzko txosten batean
Lehiaren Batzorde Nazionalak, Zerbitzuen
Zuzentarauaren transposizioa egin ondoren.
Horrela, Profesionalen Elkargoei buruzko
Legearen 3. artikuluak, Omnibus Legeak egindako
aldaketaren ostean, arautzen du lanbideetan
jarduteko ezinbesteko baldintza dela dagokion
Profesionalen Elkargoko kide izatea, baldin
eta Estatuko lege batek hala ezartzen badu.
Halaber, azaroaren 21eko 18/1997 Legeak,
Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzkoak, 30. artikuluan
agintzen du elkargodun lanbideetan jarduteko
ezinbesteko baldintza dela dagokion elkargoko
kide izatea, baldin eta elkargoaren sorrerako legeak edo geroago eman den maila bereko beste
arauren batek hala xedatzen badu. Prokuradore gisa jarduteko nahitaez elkargokide izan
behar dela Espainiako Auzitegietako Prokuradoreen Estatutu Orokorreko 10. artikuluak
arautzen du, eta abenduaren 5eko 1281/2002
Errege Dekretuaren bitartez onartu zen Estatutu hori. Ondorioz, nahiz eta Bizkaian ez duen
lege-mailako arau batek xedatzen elkargokide
izan behar dela prokuradore-lanak egiteko,
Omnibus Legeko laugarren xedapen iragankorrak
finkatzen ditu Legea bera indarrean sartu aurretik elkargokide egiteko obligazioak.
Zerbitzu Jardueretan Askatasunez Sartu
eta Aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009
Legeak, alegia, Aterki Legea delakoak, 25. artikuluan arautzen du lege-mailako arauek ezarri
behar dituztela diziplinen arteko bateraezintasun-erregimenak, lanbide arautuetan. Alde
horretatik, 2/1974 Legeko 2. artikuluko 5.
paragrafoak agintzen du lege batek arautu
behar duela noiz bete behar diren lanbideak
modu esklusiboan eta noiz izango diren bate-
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zuen berekin; harekin batera, ABEE bat, Bilbo UDALCOM ABEE, eratzeko akordioa,
bakoitzaren partaidetza kuotarekin, eta eskaintza bateratu bat aurkezteko akordioa nahiz
ABEE bat sortzeko konpromisoa, baldin eta
Bilboko Udalaren 091724000001 lehiaketa publikoan EUSKALTEL S.A.k, TELEFÓNICA
MÓVILES DE ESPAÑA S.A.U.k eta TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U.k aurkeztutako eskaintzak iristen bazuen behin betiko esleipena.
EUSKALTELek, TESAUk eta TMEk
ABEE bat eratzeko konpromisoa aurkeztu zuten, beren eskaintzak esleipena irabazten zuen
kasurako. Ondoko ehuneko hauetan ezarri zen
konpromisoa, hurrenez hurren: % 50 lehenak;
% 11 bigarrenak, eta % 39 hirugarrenak.
LEK-k emandako ebazpenean dioenez
zehapen-prozeduraren helburua honetan zentratzen da: telekomunikazio-zerbitzuen EAEko
merkatuko egiazko eta ohiko lehiakideen arteko akordio ugaritan; akordio horiek, adierazi
den bezala, bata bestearekin lotuta daude, eta
Bilboko Udalaren lizitazio publikoarekin dute
lotura. Lizitazioak, berriz, Bilboko Udalari
eta haren mendeko erakundeei telekomunikazio-zerbitzuak eskaintzea du helburu. Aipatu
merkatuan, aipatu enpresek merkatu kuota
esanguratsua dute, eta badute aipatu lizitazio
publikora bakarka aurkezteko gaitasun teknikoa eta ekonomikoa ere, horrela aurkeztu ohi
baitira beste herri-administrazio batzuen lizitazioetara. Aipatu akordioen bidez, lehiakide bat
kentzen dute, hura «kolizitatzaile» gisa hartzen
dutela lizitazio publikoan, eta, aldi berean, dagoeneko baduten «gihar» tekniko eta ekonomiko ahaltsua indartzen dute merkatuan. Hori
guztia, telekomunikazioen merkatuan, non
eragile ekonomiko kopuru mugatua den, non,
gainera, izaera juridikoko eta ekonomikoko oztopo ugari den, sartzeko. Ildo horretan, aipatu
behar da ukitutako enpresek beren lehiakortasun-indarra apaltzen dutela adierazitako merkatuan, eta EAEko lehiakide garrantzitsuenetako bi batzera zuzentzen dutela indar hori,
Bilboko Udaleko telekomunikazio-merkatua

b. Bilboko Udaleko
Telefono Kontratua. 7/2011
espedientea.

Aldi Baterako Enpresa
Elkartearen izaeradun kontratu
gauzatua, Bilboko Udalaren
lehiaketa publiko batean
elkarrekin parte-hartzeko.

Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuak
zehapen-espediente bat irekitzea erabaki zuen
Lehia Defendatzeko Legean debekatutako jardueran ustez parte hartzeagatik, EUSKALTEL, Telefónica Móviles España, S.A.U. eta
Telefónica de España, S.A.U. enpresen aurka,
arau-hausteen arrazoizko zantzuak zeudela
egiaztatu ondoren. Jarduerak hauek ziren: Bilboko Udaleko telekomunikazioak modu integralean eta elkarrekin kudeatzeko xede zuen
aldi baterako enpresa-elkarte baten forman formalizatzeko akordioa, lehiaketa publiko batean.
Bilboko Udalak lehiaketa publikoa deitu
zuen-. Haren xedea zen “Bilboko Udalerako
telekomunikazio-zerbitzuak kontratatzea; Bilboko Udalaren mendeko udal–erakundeek
esleituko dituzten telefonia-zerbitzuak formalizatzeko prezioen tarifak erabakitzea, eta kontratuak esleituko dituzten inbertsioak egitea”.
Deialdia prozedura ireki bidez egin zen,
eta lehiaketa esleitzeko forma, berriz, irizpide
hauek kontuan zirela: zerbitzuaren kalitatea;
eskainitako irtenbidearen proposamen teknikoa; eskaintza ekonomikoa; kalitatea, ingurumena eta hobekuntzak.
EUSKALTEKek, TESAUk eta TMEk
hainbat akordio sinatu zituzten. «Proiektua»
edo «BILBO Proiektua» deitu zieten. Akordio
horiek konfidentzialtasun-akordio bat ekarri
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- “TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.”
eta “TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA,
S.A.U” enpresek egindako isilpekotasun-eskaera, Bilboko Udaleko Telefono
Kontratua espedientearen ebazpen-proposamenari egin beharreko alegazio-fasean.

bien artean banatzea dutela helburu. Aipatu
bat-egiteak ez du inolako justifikazio teknikorik,
bi enpresak bakarka aurkez baitzitezkeen lizitaziora, eta bakarka bete baitzezaketen kontratua, esleipendun gertatuz gero. Bat-egitetik ez
dator, ezta ere, jokabide horrek lehiaren araudiarekin daukan gatazka gaindi dezakeen interes orokorreko onurarik; lehiaren araudiaren
helburua, gainera, interes publikoa asetzea da.
Aitzitik, bat-egiteak, operadoreen arteko lehia
murrizten du merkatuan, eta horrek eraginkortasuna murriztea eta prezioak igotzea ekar
ditzake (aski da ikustea zer prezioak aurkeztu
dituzten enpresok, VODAFONEK aurkeztutakoekin konparatuta).
LEK-k zera ondorioztatzen du aipatu
akordioei buruz:
-Gertaera ziurrak direla, espedientean zehar
egiaztatu direnak eta ukitutako enpresek ukatu
ez dituztenak.
-Tipikoak eta antijuridikoak direla, aurka egiten
baitiote Lehiaren Defentsari buruzko 15/2007
Legeko 1. artikuluari, zeinak lehia murrizteko
eta, zehazki, merkatua banatzeko asmoz enpresen artean akordioak egitea (ebazpen honetan
zehar egiaztatu den bezala) debekatzen baitu.
-Errudunak direla, enpresek ezagutzen zituzten
eta nahi zituzten ondorioak zekartzaten jokabideak zirelako.
Esandako enpresek Lehiaren defentsarako araudiaren kontrako jarduerak egin dituztela egiaztatu bada ere, LEKak ez du zehapenik ezartzen ondorengo arrazoiengatik:
-Akordioak azkenean ez direlako gauzatu (nahiz eta enpresez kanpoko arrazoiengatik izan).
-Ez delako egiaztatu haietaz publizitaterik egin
denik.
-Ez delako egiaztatu telekomunikazio-lehiaketa
guztiak bien artean banatzeko plan orokor edo
estrategia bat zenik.
-Ez delako egiaztatu ondoriorik merkatua.

LEK-k TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A.U.” eta “TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U” enpresek egindako isilpekotasun-eskaera, Bilboko Udaleko Telefono Kontratua espedientearen ebazpen-proposamenari
egin beharreko alegazio-fasean egina, ebatzi
zuen.
LEK-k ebatzi zuen bi enpresa horiek atzera egin zutela euren eskaeran eta amaitutzat jo
zuen prozedura.
2011ko urrian, zehapen-espediente horren instrukzio-egileak Ebazpen-proposamenta egin zuen, zeina interesdunei jakinarazi
zitzaien. Horri erantzunez, Telefonica taldeko
bi enpresek eta Euskaltel, S.A.-k alegazioak
aurkeztu zituzten. Han, Telefonica taldeko bi
enpresek hau eskatu zuten, beste batzuen artean: alegazioen idazkia agertzen ziren datuen
isilpekotasuna, baita ikustaldia egitea ere.
Hala ere, LEK-k azpimarratu zuen eskatzaileek ez zutela erantsi isilkpekotasunik ez
zuen dokumenturik ezta isilpekotasuna onesteko arrazoirik.
Geroago, 2012ko maiatzean, LDEAk
hutsak zuzentzeko eskatu zien bi enpresei, baina ez zuten hori ere aurkeztu emandako epean,
nahiz eta beste behin ere eskatu eta ohartarazi
euren eskaeran atzera egin zutela ebatziko zela.
LEK-k argudiatu zuen enpresek isilpekotasunik ez zuen dokumentua aurkeztu egin
zutela, baina ez isilpekotasuna onartzeko arrazoirik, beharrezko dena LDL-ren 42. artikuluari eta Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamenduaren (otsailaren 22ko 261/2008 Errege
Dekretuak onetsia) 20. artikuluari jarraiki. Aipatzekoa arrazoiak aurkeztu egin zirela baian
epez kanpo.
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Hortaz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71. eta 42. artikuluekin bat etorriz, LEK-k
ebatzi zuen TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.A.U.” eta “TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U” enpresek atzera egin zutela euren eskaeran eta amaitutzat jo zuen hasitako
prozedura.

c. Naturgas esklusibitatea.
1/2012 espedientea.

Ikertutako gertakariak
zerbitzu-errentamenduen
kontratuei buruzkoak dira.
Kontratu horietan talde
kontratatzailearen enpresetan
esklusibotasunez —zerbitzu
horietan— lan egiteko eskatzen
duen baldintza bat ezartzen da.

2012ko urriaren 11n Lehiaren Euskal
Kontseiluak zehapen prozedura itundutako
amaieraren bidez amaitzeko ebazpena eman
zuen. Espedientea Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuak hasi zuen NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN SAUk ustez lehia mugatzeko egindako jardunbideen ondorioz.
Ikertutako gertakariak NATURGAS
ENERGÍA DISTRIBUCIÓN SAU-k GUE
SA eta INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL
GAS SL enpresekin izenpetutako zerbitzuen
errentamendu-kontratuak izan ziren. Kontratu horietan, eskaintza-egileei zerbitzu horietan
esklusibotasunez lan egiteko baldintza jartzen
zaie, hain zuzen ere, Naturgas Energía, hc
energía edo/eta EDP taldeko enpresekin.
Izenpetutako errentamendu-kontratuen
xedean jasotako zerbitzuak 2 merkatu aipagarritan sartzen dira. Alde batetik gas-banaketaren merkatua, ondorengo zerbitzuez osatuta
dagoena: a) Gasa jasotzen duten instalazioen
administrazio-kudeaketarako eta ikuskapenerako zerbitzua: instalazioak jartzea, aurretiko
probak egitea, zerbitzuan jartzea eta geroko
aldaketak eta handitze-lanak egitea; b) Gasa
jasotzen duten instalazioen administrazio-kudeaketarako eta aldizkako ikuskapenerako zer-
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ikuskapenak eta Programatutako Laguntza Teknikoaren Zerbitzua (hauetan datza: a) enpresa
instalatzaileei aholkuak ematean eta gasa jasoko
duten instalazio berriak taxutzean; b)- administrazio-kudeaketa egitean, kudeaketa teknikoa
beste agente batek egiten duena izan ezik).
Lehia Babesteko Legean debekatzen diren lehiaren aurkako jardunbideak egiteagatik
aurkako zehapen-espedientea hasiera eman
ondoren, NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN SAUk hitzarmen bidez amaitzeko
eginbideak hasteko eskatu zuen.
Legeari jarraiturik NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN SAUk konpromisoen
proposamena aurkeztu zuen.
Lehiaren Euskal Kontseiluak kontuan
hartu ditu kontratuak, konpromiso berriak eta
aldeek eginiko alegazioak, eta ondorioztatu du
zehapen-prozedura hitzarmen bidez amaitze
aldera proposatutako konpromiso berrien edukia egokia dela hautemandako lehiaren aurkako mugak gainditzeko. Hori ondorioztatzeko,
kontuan hartu dugu konpromiso horien bidez
ezabatu egiten dela GUE SAk eta INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL GAS SLk NATURGASekin eta HIDROCANTABRICO
SOLUCIONES COMERCIALES SArekin
duten esklusibotasun-harreman oro. Azken
sozietate hori arduratzen da, gaur egun, zerbitzuen errentamendu-kontratuak izenpetzeaz.
Edonola ere, Lehiaren Euskal Kontseiluak eskatzen du konpromiso horiek ukitutako enpresek beren webgunean argitaratzea.
Konpromisoak, gutxienez, hamabi hilabetez
egongo dira webgunean, ebazpena jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita.
Halaber, HIDROCANTABRICO SOLUCIONES COMERCIALES SAk eta NATURGAS
ENERGIA DISTRIBUCIÓN SAUk ohar
bat argitaratuko dute, batera edo bakoitzak
bere aldetik, EAEko informazio orokorreko bi
egunkari zabalduenetan, zehapen-prozedura
hitzarmen bidez amaitu dela jakinarazteko.
Oharretan, esklusibotasun-klausula debekatu
dela aipatu beharko da, eta enpresen webgu-

bitzua eta c) gasa jasotzen duten instalazioak,
etxerakoak, komertzialak eta kolektiboak, mantentzeko lanen kontratuen administrazio- eta
merkataritza-kudeaketarako zerbitzua, ekintza
hauei dagokienez: hornidura etetea, gas-kontagailua aldatzea hodiak aldatu gabe, hainbat
motatako egiaztapenak egitea, eteteak/loturak
(ez ordaintzeak)...
Gas naturala banatzen duten enpresak
behartuta daude aldizkako ikuskapenak egitera, bai eta erabiltzaileei gas-erregaiak kanalizazio bidez hornitzeko zerbitzua ematera ere.
Bestalde, administrazio-baimenek zer
eremu hartzen duten, eremu horrek mugatzen
ditu, hain zuzen ere, gas-banaketaren merkatu geografikoak. Horrenbestez, banaketa-sare
bakoitzak monopolio natural bat osatzen du,
eta dagokion agintaritzak arautzen ditu merkatu horretarako sarbidea eta merkatu horren
prezioa
Horiek horrela, geografiari dagokionez,
EAEk bi merkatu aipagarri ditu –jarraian aipatuko ditugu– eta, horietako bakoitzean, gasa
banatzeko baimendutako enpresa bat. Legeak
ezartzen duenez, enpresa horiek aldizkako
ikuskapenak egin behar dituzte, bai eta gas-instalazio eta erabiltzaile berriei alta ematearekin lotutako zerbitzuak edo neurgailuak maneiatzea ezinbestekoa den jarduerekin lotutako
zerbitzuak eman ere.
Hauexek dira EAEko merkatu aipagarriak:
- EAEko gas-banaketaren merkatuan, NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN SAU da banaketa-enpresa baimendua, Tolosan izan ezik.
- Tolosako gas-banaketaren merkatuan, TOLOSA GASA SA da banaketa-enpresa baimendua.
Bestalde, eragindako bigarren merkatua
dugu: banakako instalazioak eta instalazio kolektiboak egiteko eta instalazio horiek kontrolatzeko eta mantentzeko lanak egiteko merkatua. Merkatu horrek hartzen ditu izenpetutako
errentamendu-kontratuetan agertzen diren
jarduera hauek: hornidura berriekin edo daudenak handitzeko lanekin lotutakoak, aldizkako
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neetara jotzeko eta konpromisoak osorik ikusteko estekak jaso.
Ebazpenaren Eranskinean NATURGAS
ENERGÍA DISTRIBUCIÓN SAUren honako KONPROMISOEN PROPOSAMENAk
jasotzen dira: 1) 15. baldintza orokorra ezabatzea; 2) Etorkizunean, ez sartzea esklusibitate-klausularik, NATURGASek GUE SArekin
eta INSPECCIONES Y SERVICIOS DEL
GAS SLrekin izenpetutako zerbitzuen errentamendu-kontratuen 1. eranskineko “Beste baldintza batzuk” atalean jasotakoen antzekorik; 3)
Kontratuei dagokien gehigarria aurkeztea, hiru
hileko epean, gehienez ere; 4) Konpromisoak
lotesleak dira NATURGASentzat eta HIDROCANTÁBRICO SOLUCIONES COMERCIALES SLrentzat (2011ko ekainetik aurrera
enpresa hau baita zehapen-espediente honetan
aztertutako zerbitzu arrendamendu kontratuen
arduraduna).

RIA y ARQUITECTURA, SL enpresaren eta
AROS ESTUDIO DE ARQUITECTURA,
SA enpresak eta EXCAVACIONES VIUDA
DE SAINZ, SA enpresak osatutako Aldi Baterako Enpresa Elkartearen artean (AROS-VIUDA DE SAINZ ABEE). ABEE horrek behin-behineko esleipena jaso zuen bi aldiz, eta
azkenean behin betikoa.
Salatzailearen ustez, ARCAINen eta
AROS-VIUDA DE SAINZ ABEEaren artean
kontzertazioa gertatu da, eta “Pinosolo kirolgunea” proiektuaren idazleak, PUJOL ARQUITECTURA, SLP enpresak, zeresan erabakigarria izan du horretan.
Salatzailearen iritzian, kontzertazio horren helburua “Kirolgunea” proiektuaren lehiaketa AROS-VIUDA DE SAINZ ABEEari
esleitzea da, eta adostasun horretara iristeko,
batetik, lehiaketaren pleguei eta AROS-VIUDA DE SAINZ ABEEaren eskaintzari buruzko
informazioa elkartrukatu dute aldez aurretik;
bestetik, AROS-VIUDA DE SAINZ ABEEaren eskaintzari balio handiegia eman zaio, eta,
azkenik, salatzailearen ABEEaren eskaintzari
balio txikiegia eman zaio.
Horregatik, salatzaileak dio ABEE esleipendunaren eskaintza ez zela sekretua izan, salatutako gertakariak gertatu ziren unean indarrean zegoen Sektore Publikoaren Kontratuei
buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen
129.2 artikuluak eskatzen duen bezala.
Gertaeren kalifikazioari heldu aurretik,
eraginpeko merkatuaren ezaugarriak zehaztu
behar dira, besteak beste “Kirolgunea” lehiaketak berez merkatu bat osatzen duen edo merkatu zabalago baten zati ote den.
“Kirolgunea” proiektuaren lehiaketaren
bitartez, Pinosolo kiroldegi berriaren proiektua
idatzi, obra zuzendu, segurtasun- eta osasun-arloa koordinatu eta obrak egikaritu nahi dira. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen
25.2 artikuluarekin bat etorriz, obrako, proiektuko eta egikaritzeko prestazioak kontratu misto
batean bildu dira, eta horrela bermatu da obra
kontratista espezializatuen ardurapena uztea,

d. Pinosolo Lehiaketa. 5/2012
espedientea.

Kirolgune baten lehiaketan
enpresek informazioa
elkartrukatzea.
2013ko maiatzaren 21ean Lehiaren Euskal Kontseiluak Pinosolo Lehiaketari lotutako
5/2012 espedientearen Ebazpena. Espedientea Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuak
hasi zuen ZRP jaunak aurkeztutako salaketa-idazkia jaso eta salatukoari helduz informazio erreserbatuaren instrukzio-fasea egin
ondoren. Salatzailearen idazki horren arabera,
Pinosolo “Kirolgunearen” lehiaketari dagokionez LEIOA KIROLAK, SAU enpresak 2009
urtean deitutako lizitazio batean, informazio-trukea gertatu zen ARCAIN INGENIE-
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kuku hau: hitzartutako jardunbide edo jakinaren gaineko jardunbide paralelo oro, horien
helburua ondorengo bada edo izan badaiteke:
merkatu (…) osoan edo zati batean lehia eragoztea, murriztea edo faltsutzea”
Informazio-trukeak merkatuko lehia
faltsutzea, eragoztea edo murriztea du helburutzat, eta objektiboki badu gaitasunik hori
egiteko. Hortaz, ez da beharrezkoa jokabide
horrek ondorioak badituela frogatzea. Nolanahi ere, egiaztatu da ondorio horiek izan direla.
AROSek lizitazioa irabazi du hasiera batetik
akastuna zen prozesu batean, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legean ezarritako
bermeak ez direlako errespetatu, eta esleipenetik ondorio ekonomikoak eratorri dira, nahiz
eta kontratua suntsiarazteko aukera izan.
15/2007 Legearen 62.3 artikuluak honela
azaltzen ditu arau-hauste larriak: “kolusiozko
jokaerak aurrera eramatea lege honen 1.1 artikuluan aurreikusitako moduan, baldin eta
jokaera horiek elkarri lehia egiten ez dioten benetako enpresa edo enpresa potentzialen arteko akordio, erabaki edo gomendio kolektiboak,
hitzartutako praktikak edo nahita paraleloak
badira”.
Horregatik, AROS eta ARCAIN 1.1 artikuluaren arau-hauste larri baten errudun direla
ebatzi da, eta gainera Lehia Defendatzeko Legearen 1.3 artikuluko salbuespena aplikatzeko
aukerarik ez dago.
Interes publikoari eragiten dion lehia desleiala.
15/2007 Legearen 3. artikuluari jarraiki,
lehia askea faltsu daiteke egintza desleialengatik, eta lehiaren agintaritzak azter ditzake
egintza horiek “Legeak debekatutako jokabideetarako ezarritakoaren arabera”, betiere
egintza horiek “interes publikoari kalte egiten
badiote”.
Lehia Desleialari buruzko urtarrilaren 10eko 3/1991 Legearen 15.2 artikuluak
agintzen duenez, portaera bat desleiala izango
da baldin eta lehia-jarduera arautzen duten
arau juridikoak hausten badira.

diseinua sortzeko fasetik enpresa eraikitzaileen
espezializaziora bitarte. LEIOA KIROLAKen
ustez, prestazioak batera kontratatzea onuragarria da lanaren azken emaitzarako ikuspegi tekniko eta ekonomiko batetik, “udalerriarentzat
enblematikoa izatea lortu nahi den horrelako
kirolgune baten berezitasuna aintzat hartuta”.
Kontratuaren deialdia prezioa itxita egin da, lizitazioaren gehieneko prezioa
50.191.363,50€ izanik, eta horri BEZa erantsi
behar zaio (8.030.618,16€), igoerarik egiteko
aukerarik gabe.
Lehiaketa publikoaren baldintzak kontuan harturik, Lehiaren Euskal Kontseiluaren
uste du lizitazioa dela eraginpeko merkatua.
Izan ere, “Kirolgunea” proiektuaren lehiaketara aurkeztutako 9 ABEE eta enpresetako
batzuek autonomia-erkidegoan jarduten dute,
eta beste batzuek, berriz, estatuan, baina hori
ez da oztopo, inondik inora, lehiaketara mugatutako merkatua aintzat hartzeko.
Merkatua zehaztu ondoren Lehiaren Euskal Kontseiluak gertaeren kalifikazioari ekiten
dio bi jokabide zehazturik: 1) 15/2007 Lehia
Defendatzeko Legearen 1.1 artikuluarearen
arau-haustea eta 2) Interes publikoari eragiten
dion lehia desleiala, hain zuzen, 15/2007 Lehia Defendatzeko Legearen 3. artikuluarearen
arau-haustea.
Jokabideak Lehia Defendatzeko Legearen
1.1 artikuluarekin lotzea.
Espedientean bildutako zantzuei eta
zuzenbideko oinarrietan egindako presuntzioen
frogei helduta Lehiaren Euskal Kontseiluak
egiaztatuta deritzo “Kirolgunea” proiektuaren
lehiaketan AROS eta ARCAIN artean baliozko
informazioa trukatu dela.
ARCAIN eta AROS enpresak ez dira benetako lehiakideak merkatu berean, eta gainera ezin daitezke lehiakide izan, baina biek ere
merkatuan eragiteko gaitasuna badute. Hortaz,
bi enpresen arteko informazio-trukearen xedea
Pinosolo “kirolgunearen” lizitazioa aldatzea
da, eta beraz, Lehia Defendatzeko Legearen
1.1 artikulua haustea dakar, hain zuzen arti-
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Horrez gain, lehia-arauaren (sektore publikoko kontratuei buruzko legearen) haustea
lehia desleiala da, Lehia Desleialari buruzko
Legearen 2. paragrafoan bil daitekeena.
Urratze horrek ondorio negatiboak izan ditu
merkatuaren lehia-funtzionamenduan eta, zehazki, 9 lizitatzaileek “Kirolgunearen” lehiaketan behar zuten berdintasunean. Bi enpresen
jarrera dela-eta, ez da bermatuta geratu lehiaketa eraginkortasun-irizpideetan oinarrituta
erabaki denik.
“Kirolgunearen” lehiaketan lehia-jarduera antolatzen duten arauen haustea lehiaketaren behin betiko esleipenean islatu
da, eta berehalako lehia-abantaila eman dio
AROS-VIUDA DE SAINZ ABEEari. Baliatzea
ezin da arau-haustetik bereizi, lehiaketan parte
hartu duten beste 8 lizitatzaileekiko erlazioetan
proiektatzen baita. Merkatuan lortzen den lehia-abantaila ezin da kuantifikatu, merkatua lizitazioak berak sortzen baitu. Bidegabetasuna,
beraz, sektore publikoko kontratuei buruzko
legea esleipena lortzeko asmoz haustean datza.
Gertakariak Lehia Defendatzeko Legearen 3. artikuluaren ereduan kokatzeko, beharrezkoa da enpresen jarduna kontuan hartuta
lehiaren faltsutzea egiaztatzea eta faltsutze hori
“merkatuaren funtzionamendu normala –gertakari ekonomikoen logikaren araberakoa– era
esanguratsuan aldatzeko bezain garrantzitsua
izatea”. 3. artikuluak lizitazio bati dagokionez
eraginpean hartutako merkatua, lehiaren arloko jurisprudentziari jarraiki, lizitazioarena
bera da ezinbestez.
Faltsutzea gertatu da enpresek egindako
ekintzen ondorioz enpresa bat abantailan geratu delako, eta ezin da ziurtatu hautaketa irizpide objektiboetan oinarrituta egin den.
Merkatuan sartzeko aukera eta, beraz, lehia, lizitazioaren unean baino ez da agertzen.
Beraz, prozesuaren prestaketak (agirien definizioa barne) eta esleipen-faseak (eskaintzak
ebaluatzeko prozesua barne) ahalbidetzen dute
lehia sortzeko parametroak ezartzea.

30/2007 Legearen 129.2
artikuluak agintzen duenez,
interesdunen proposamenek
isilpekoak izan behar dute,
eta lizitazio publikoa egin
arte isilpean gordeko direla
bermatzeko neurriak hartu
behar dira.
30/2007 Legearen 129.2 artikuluak
agintzen duenez, interesdunen proposamenek
isilpekoak behar dute, eta lizitazio publikoa
egin arte isilpean gordeko direla bermatzeko
neurriak hartu behar dira. Isilpean gordetzen
direla bermatzeko, proposamenak ongi itxitako
eta zigilatutako gutunazaletan bidaltzen dira.
Isilpean ez gordetzeak kalte egin diezaioke lizitatzaileen arteko berdintasun-printzipioari
kontratu-prozesuan. Izan ere, lehiaketa batean
eskaintzak isilpean gordez, abantaila lehiakorreko egoerak saihestu nahi dira.
Beraz, sekretua gordetzeko betebeharraren arau-haustea nabaria da, egiaztatuta geratu
baita ARCAIN enpresak (2007. urtetik aurrera
“Kirolgunearen” lehiaketaren baldintza teknikoen agiriak diseinatu dituenak) eskuetan izan
duela, lehiaketa hasi baino ia urtebete lehenago, “Xref ” izeneko fitxategian jasotako planoa.
Plano hori 2009. urtean AROS-VIUDA DE
SAINZ ABEEak lizitaziorako eskaintza formulatzeko aurkeztu zuenaren berdina da, eta
jatorri bera dute biek. Gainera, ARCAINek
agiriak ireki aurretik (eta idatzi aurretik) eman
zion informazio hori UDALARI (hots, azken
aukerako botere esleitzaileari).
Enpresen jardunek erabat hautsi dute
objektibotasunaren eta inpartzialtasunaren
bermea “Kirolgunearen” lehiaketaren esleipenean, eta lizitazio publikoaren formularen
funtsa urratu dute, hots, “partikularren berdintasuna zein deia egiten duenak, lehiaren bitartez, interes publikorako baldintzarik onenak
lortzeko aukera bermatzea”.
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faltsutzea, Legearen 3. artikuluan ezarritako
baldintzetan”.
Hori dela-eta, AROS, VIUDA DE
SAINZ eta ARCAIN enpresek Lehia Defendatzeko Legearen 3. artikuluaren arau-hauste
larria egin dute.
Gauzak horrela, Lehiaren Euskal Kontseiluaren arabera zehapen-prozedura irekitzea
eragin duten gertakariek Lehia Defendatzeko
Legea urra dezakete, alde batetik 1. artikuluaren kolusio-jokabide gisa, eta, bestetik, lehia
askearen faltsutze gisa, interes publikoa kaltetu
duten bidegabeko ekintzen bidez (3. artikulua).
Adierazitako aginduak aztertzean, garbi
ikusten da bi urratze biltzen direla. Bi agindu
horiek judizialki babestutako ondasunak bat datoz, 15/2007 Legean juridikoki babestutako ondasun bakarra baitago: lehia zintzoa eta askea.
Hori dela-eta, frogatutako gertakariek bi
arau-hauste mota dakartzatela kontuan hartu
gabe, eta gertakariek batasun bat osatzen dutenez gero, Lehiaren Euskal Kontseilu honek,
non bis in ídem printzipioaren urratzea saihesteko, zehapen bakarra ezarriko du.
Halaber, espedientean frogatuta geratu
diren gertakarietatik ezin da ondorioztatu PUJOL eta VIUDA DE SAINZ enpresek Lehia
Defendatzeko Legearen 1.1 eta 3. artikuluen
arau-haustea dakarten jokabideetan parte hartu duenik. Zehapenaren zenbatekoa.
Egiaztatuta geratu da AROS eta ARCAIN enpresek bi arau-hauste larri, tipiko, antijuridiko eta errudunetan parte hartu dutela,
eta erantzukizuna ez dela preskribatu.
Zehapenak kalkulatzeko, arau-haustearen
larritasuna hartzen da kontuan. Lehia Defendatzeko Legearen 63.1.b artikuluak ezartzen
duenez, arau-hauste larrien kasuan, arau-haustea egin duen enpresak isuna ezartzen denaren
aurreko ekitaldian zuen guztizko negozio-bolumenaren % 5eko zehapena ezar daiteke.
Bi enpresek egindakoak bi arau-hauste
badira ere, zehapen bakarra ezarri behar da,
non bis in idem printzipioa urra ez dadin.
Hori guztia dela-eta, Lehiaren Euskal

Aztergai dugun kasuan, ARCAIN eta
AROS enpresen jardunbideak merkatu horren
inguruko lehian eragina izan dezakeen aztertu
behar da.
Lehiaren Euskal Kontseiluak merkatu
horren inguruko lehian eragin dela ondorioztatzera eraman dituzten elementuak lizitazioa
prestatu zen aldian, lizitazioan bertan eta esleipen-fasean gertatu ziren.
Lehiaren Euskal Kontseiluaren arabera
interes publikoaren gaineko eragina gertatu da.
Interes publikoa ikuspuntu kuantitatibo batetik
ulertuta, gogorarazi beharra dago “Kirolgunearen” lehiaketak 50 milioi eurotik gorako
balioa duela. Baina, gainera, ikuspuntu kualitatibotik ulertuta, gogorarazi beharra dago
lizitazio publiko baten aurrean gaudela, eta
ARCAINek “Kirolgunearen” lehiaketako agiriak prestatu aurretik AROS-VIUDA SAINZ
ABEEaren planoaren berri izateak, adierazitako lehiaketan, nahasmendu larria eragiten
duela tratu-berdintasunaren eta lehia askearen
printzipioan. Kontuan izan behar dugu sektore
publikoko kontratuei buruzko legean jasotako
sekretua gordetzeko betebeharra hautsi izanak parte hartzen zuten enpresen arteko berdintasuna bermatu ezin den lehiaketa batean
lizitatzeko aukera eman diola AROS-VIUDA
SAINZ ABEEari.
Arestian esandako guztiaz ondoriozta
daitekeenez, ARCAINen eta AROS-VIUDA
DE SAINZ ABEEaren jokabideek sektore publikoko kontratuei buruzko legearen 129.2 artikulua hautsi dute, sekretua gordetzeko betebeharra urratu izanagatik. Urratze horrek Lehia
Defendatzeko Legearen 15.2 artikuluaren
urratzea dakar, “lehia-jarduera arautzeko helburua duten arau juridikoak hausten baititu”.
Lehia desleial horrek lehia larriki kaltetzen duela eta interes publikoko inplikazioak
egiaztatuta dituela kontuan hartuta, Lehia Defendatzeko Legearen 3. artikulua hausten da.
15/2007 Legearen 62.3.c) artikuluari jarraiki, arau-hauste larritzat hartzen
da “bidegabeko ekintzen bidez lehia askea
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Kontseilu honen ustez honela kalkulatu behar
da zehapena:
- ARCAINen kasuan, lizitazio publikoan Administrazioaren kanpoko aholkulari gisa egindako lana eta lehian eragiteko duen ahalmena
kontuan hartuta, Lehiaren Euskal Kontseiluaren ustez astungarri handi bat dago.
Arestian adierazitako irizpideak haztatu ondoren, Lehiaren Euskal Kontseiluak 89.000 euroko isuna ezarri du.
- AROSen kasuan, arestian adierazitako irizpideak haztatu ondoren, Lehiaren Euskal Kontseiluak 45.000 euroko isuna ezarri du.
Beste neurri batzuk.
Lehiaren Euskal Kontseiluak LEIOA
KIROLAK, SAUri interes publikoaren aurkako jardunbide debekatuen ondorioen ezabatzea agindu behar dio, eta, horretarako,
arau-hausleei kalte-galerengatiko kalte-ordain
edo konpentsazio oro ordaintzea debekatu, edo
ordaindutakoak berreskuratuko ditu.

e. Prentsa-banaketa Bizkaian.
04/2011 espedientea.

Merkatuan nagusitasunezko
egoerarekin lotutako gai bati
buruzko ebazpena.
Argitalpen eta aldizkariak banatzailea
den BERALAN, S.L. enpresaren kontra aurkeztutako salaketa dela eta hasten da espedientea. LDEAk 2011ko abenduaren 30ean ebatzi
zuen. Salatutako enpresak, besteak beste, El
Correo, El País, El Mundo, ABC banatzen ditu
esklusiban Bizkaian, eta hori dela eta elkartea
osatzen duten saltzaileek nahitaez jo behar
dute enpresa horretara aldizkari horiek eskuratu eta saldu ahal izateko, eta beraz, nagusitasunezko egoera eztabaidaezinean dagoela dio
salatzaileak.
Salatutako jarduerak hauek dira: BERALAN, S.L.k baldintza orokor batzuk (fidantza,
ordaintzeko modua, etab.) ezartzen dituen hornikuntza-kontratua sinatzera behartzen ditu
bere bezeroei, baina hala ere, mesede egiten
die euren kabuz sal ditzaketenak baino gehiago ezkutuan erosi eta jarduera horretakoak ez
diren hirugarrenei (okindegiak, hain zuzen)
ematen dituztenei –“azpibanaketa”–, baldintza
desberdinetan lotutako merkatu bat sortuz.
Salatzailearen esanetan LDLko 2.2.d artikulua urratzen ari da. Honako hau dio artikuluak: Debekaturik geratu da enpresa batek edo
batzuek duten nagusitasunezko posizioa gehiegikeriaz ustiatzea merkatu nazional osoan edo
horren zati batean. Hain zuzen ere, uste du
baldintza desberdinak aplikatzen direla prestazio baliokideetarako, eta horrela lehiakide
batzuek desabantailak dituztela beste batzuekin
alderatuz.
Ebazpenaren zuzenbideko oinarrietan
erantzun ematen zaie aurkeztutako gai guz-
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tiei. Bertan, arrazoia ematen dio salatzaileari
esaten duenean BERALAN, S.L.k nagusitasunezko egoeran dagoela, are gehiago, monopolio egoeran dagoela Bizkaiko Lurralde Historikoan esklusiban banatzen dituen egunkari eta
aldizkarien alorrean eta, beraz, enpresa horrek
erantzukizun berezia duela bere jokabideak
merkatuan benetako lehia eragoztea saihestu
ahal izateko.
Enpresaren jokabideen inguruan adierazten da BERALAN, S.L.k ez dituela murrizketarik ezartzen salmenta-puntu modalitate desberdinei (gasolina-zerbitzuguenak, estankoak,
etab.) bere gaiak saldu ahal izateko eta, are gehiago, salmenta-puntu guztiekin egiten dituen
hornikuntza-kontratuaren baldintzak homogeneoak direla guztientzat. Bestalde, kontratuak aldizkari guztiak salmenta-puntu horretan
saltzeko beharrik ez du ezartzen, beraz, ez du
azpibanaketa debekatzen.
Ebazpenak, banatzailearen eta salmenta-puntuen arteko merkataritza-harremanei
dagokionez lehiaren defentsaren ikuspegitik ez
dela ezer gaitzetsi behar dio.
Prentsa banatzeko ereduzko kontratuen
arabera BERALAN, S.L.ren bezero guztiek
merkataritza-baldintza berberak dituzte, eta
bat ere ezin da gehiegizkotzat hartu merkatuan
lehiaren kalterako.
Salmenta-puntuek hirugarrenekin ospatzen dituzten kontratuei buruz, BERALAN,
S.L.rekin zerikusirik ez duen erlazioa dela dio.
Azkenik, lotutako merkatua sortu dela
egunkari eta aldizkariak saltzeko merkatuan,
eta horrek aukera ematen diela egunkariak
saltzeko merkatuan parte hartzeko, baina beste baldintza batzuekin, salatzaileak egindako
adierazpenari buruz, ebazpenak ados ez dagoela dio.
Esandako guztiagatik, ebazpenak zehapen-espedientea ez irekitzea erabakitzen du.

f. EAEko ordainpeko
errepideetako ordainbideak
eta deskontu-planak. 01/2011
espedientea.

Gipuzkoako ordainpeko
errepideetan deskontu-planean
parte hartu ahal izateko
Gipuzkoak Foru Aldundiak
ezarri dituen betekizunak
kolusiozko jokabideak diren
galdetzen da.

LDEAk 2012ko maiatzaren 9an ebatzi
zuen espediente hau. Espedientearen jatorria
pertsona batek aurkeztutako kontsulta batean
datza. Bertan, Gipuzkoako ordainpeko errepideetako deskontu-planen onuradun izateko
Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako betekizunak kolusiozko jokabiderik eragin dezakeen
galdetzen da. Betekizunen artean ordainketa
egiteko TAG edo T bidea erabiltzea eta ordaintzeko modu horrek “erakunde laguntzaile”
bateko kontu korronteari lotuta egotea; Kutxa, Caja Laboral, La Caixa, Banco Guipuzcoano, Bankoa, Caja
Rural de Navarra e Iparkutxa ezartzen dira.
Arabako Foru Aldundiak eta Bizkaiko
Foru Aldundiak antzeko deskontu-planak egiten dituztela egiaztatu ondoren, hauek ezarritako betekizunen azterketa ere egitea erabakitzen da.
Espedientearen oinarria aipatutako administrazioak zerbitzu hauek erabiltzen dituzten
herritarrei emandako diru-laguntza (deskontu)
kudeatzeko era aztertzea da. Izan ere, administrazio hauek errepide eta bideen finantzaketan
eta erabileran dituzten eskumen esklusiboak
erabilita, deskontuak, diru-laguntzak, hobariak, murrizketak edo laguntzak –funts publi-
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tuan, sartzeko oztopoa izan litekeelako zenbait
operadorerentzat. Horrela balitz araudia aldatu beharko litzateke, oztopoak kentzeko.
BIDEGIk (Gipuzkoako deskontuak kudeatzen dituen enpresa publikoa) ezarritako
betekizunei buruz –TAG izenekoak prezio murriztuan eskaintzea eta alta eta bajei buruzko
datuak hilean behin bidaltzea formatu jakin
batean– diru-laguntza publikoa behar bezala kudeatzeko beharrezkoak, proportzionalak
eta arrazoizkoak direla ondorioztatzen da, eta
beraz, diskriminatzaileak ez direla. Hala ere,
erakunde laguntzaileei eskatutako betekizunei buruzko publizitatea egitea gomendatzen
du, hauek aukeratzeko prozedura zein den
arautzen duen araudirik ez baitago iragarrita.
Araban, erakunde laguntzaile izateko betekizunak zeintzuk diren jasotzen dituen araudia 560/2001 Foru Agindua da. Berariazko sistema informatiko bat garatzeari eta onuradunei
jakinarazteko betebeharrak egokitzat hartzen
dira. Aldiz, iritzia ez da berdina lurralde-ezarpenari dagokionez (Arabako lurraldean gutxienez
13 sukurtsal izatea irekita, eta horietako bat, gutxienez,
Aiara Bailarako edozein udalerritan egotea), irizpide
hor diskriminatzailea eta lehia murrizten duela
ondorioztatzen da.
Esandako guztiagatik, ebazpenak zera
erabakitzen du: batetik zehapen-espedienterik ez irekitzea; agindeia egin BIDEGIri,
banku-erakundeei erakunde laguntzaile izateko eskatzen zaizkien betekizunen publizitatea
egin dezan; eta, azkenik, agindeia egin Arabako Foru Aldundiari, 560/2001 Foru Aginduan erakunde laguntzailearen kategorian
sartzeko ezarritako betekizunak azter ditzan,
eta lehiaren araudiaren kontrakotzat hara daitezkeenak bertatik ken ditzan.

koen doako erabilera, azken finean– eskuratzeko planak egituratu dituzte beraien lurralde
historikoetan bizi diren eta bertatik igarotzen
diren ordainpeko zenbait bide-azpiegitura erabiltzen dituzten pertsonentzat.
Ebazpenak bi azterketa egiten ditu, alde
batetik, foru-aldundien eta diru-laguntzaren
onuradun posibleen arteko harremanak -lotura bereziko harreman juridiko batean kokatzen
direnak- eta, bestetik, foru-aldundien eta diru-laguntzen kudeaketan laguntzen duten finantza-erakundeen arteko harremanak.
Onuradunekiko harremanei buruz, diru-laguntzen ematean foru-aldundiek ez dutela
eragile ekonomiko gisa jarduten dio ebazpenak.
Uler daiteke administrazio horiek ahalmen
publikoak erabiltzen dituztela bide-azpiegitura
batzuen erabilera arrazoizko eta eraginkorra
sustatzeko, baita lurralde bakoitzetik igarotzen
den bide-sare osoan zirkulazioa hobetzek ere.
Hala ere, bideen erabiltzaileek diru-laguntza
eskuratu ahal izan dezaten foru-aldundiek ezarritako betekizunak (pertsona fisikoa izatea eta
ibilgailu arinean bidaiatzea; zerga-betebeharrak
egunean ordainduta izatea; lurralde historiko
edo probintzia jakin batean erroldatuta egotea; gutxieneko erabilera kopurua; teknologia
jakin bat erabili beharra; eta finantza-erakunde
bateko kontu-korronte baten titular izateko beharra), lehiaren ikuspegitik aztertzen dira. Betekizun hauek justifikatuta, arrazoizkoak eta egokiak aurkitzen dira. Finantza-erakunde batean
kontu-korronte baten titular izateko beharrari
buruz, zehatz-mehatz, erakunde horien askatasunaren esparruan kokatzen dela sistemaren
kide izateko erabakia dio.
Foru-aldundien eta diru-laguntzen kudeaketan laguntzen duten (diru-laguntza ematen duen organoaren izenean eta haren pentzura jardute) finantza-erakundeen arteko erlazioei
dagokionez egiten den azterketa ondokoan
datza: erakunde laguntzaile izateko baldintzak
diskriminatzaileak diren, hau da, hautatutako
enpresek nolabaiteko lehia-abantailarik izan
dezaketen eta, ondorioak izan litzakeen merka-
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Barne Diseinatzaileen Elkargo Ofizialaren
Estatutuetan elkargokide gisa onartzeko aukera arautzen da. Bertan adierazten denez,
Elkargoko kide izan nahi duten profesionalek,
besteak beste, lanbidean jarduteko gaitasun
nahikoa ematen duen titulu bat izatearen justifikazio askietsia aurkeztu beharko dute.
Hala ere, nahiz eta hainbat titulu egon dekoratzailearen lanbidean jarduteko gaitzen dutenak (Arte aplikatuetako graduatuaren titulua,
uztailaren 24ko 2127/1963 Dekretuak araututako ikasketei eta martxoaren 18ko 799/1984
eta maiatzaren 9ko 942/1986 Errege Dekretuen
babespean garatutako plan esperimentalei dagokiena; Arte plastikoetako eta diseinuko goi-mailako teknikariaren titulua dekorazio-lanen
proiektuetan eta zuzendaritzan, irailaren 1eko
1464/1995 Errege Dekretuak sortua; Diseinuko
titulua, barnealdeen espezialitatean, irailaren
24ko 1496/1999 Errege Dekretuak ezarria
eta Diseinuko Graduatuaren Titulua, barnealdeen diseinuaren espezialitatean, maiatzaren
14ko 633/2010 Errege Dekretuak arautua),
Gipuzkoako Dekoratzaile/Barne Diseinatzaileen Elkargo Ofizialak ez zuen inoiz onartzen
Dekorazio Lanen Proiektuetako eta Zuzendaritzako Goi Mailako Teknikariaren Titulua
(1464/1995 Errege Dekretuaren bidez arautua)
zuten pertsonak, eta hori nahiz eta dekoratzaile
lanetan aritzeko gaitzen duen Hezkuntza Ministeritzak onartutako titulua izan.
Horrela onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak, abenduaren 29ko
1244/2000 Epaian. Izan ere, Bizkaiko eta Arabako Barne Diseinatzaileen eta Dekoratzaileen
Elkargo Ofizialek elkargokide izatea onartzen
diete titulazio hori egiaztatzen dutenei. (LDEZen Ebazpena, 01/2010 Esp. Arabako Dekoratzaile/Barne Diseinatzaileen Elkargo Ofiziala, ikusi).
Behin zehapen espedientea hasita eta Gipuzkoako Dekoratzaile/Barne Diseinatzaileen
Elkargo Ofizialak eskatuta, LDEZ-ek itundutako amaiera izapidetu zuen. Prozedura Lehia-

g. Gipuzkoako Dekoradoreen/
Barne Diseinatzaileen Elkargo
Ofiziala. 9/2011 espedientea.
Jokabideak Dekorazio-lanen
Proiektu eta Zuzendaritzako
Goi-mailako Teknikariaren
tituludunak elkargokidetzeari
uko egitean zeutzan.
Lehiaren Euskal Kontseiluak (LEK)
2012ko maiatzaren 9n ebazpena eman du
Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzu ohiak
hasitako zehapen-espedientean, Gipuzkoako
Dekoratzaile/Barne Diseinatzaileen Elkargo
Ofizialak, ustez, lehia murrizten duten jardunbideak egiten zituelako, hain zuzen ere,
Dekorazio Lanen Proiektuetako eta Zuzendaritzako Goi Mailako Teknikariaren Titulua
(1464/1995 Errege Dekretuaren bidez arautua) duten pertsonak elkargoko kide egiteko
aukera ez onartzeko jokabidea.
LEK-k zehapen-prozedura itundutako
amaieraren bidez bukatzea erabaki du, haren
ustez, Gipuzkoako Dekoratzaile/Barne Diseinatzaileen Elkargo Ofizialak aurkeztutako
konpromisoak egokiak direlako bere jarrerak
sortu dituen lehia-arazoak konpontzeko.
Dekoratzaileen Elkargo Nazionala sortzeko arauari jarraiki (893/1972 Dekretua), dekoratzailearen lanbidean jarduteko ezinbestekoa izango da Dekoratzaileen Elkargoko kide
izatea. Dekoratzaileen Elkargoan sartzeko
prozesua Elkargoak berak egin beharko du,
dekoratzaileen titulua dutela egiaztatzen duten
pertsonek eskatuta.
Horrela bada, bi oztopo daude dekoratzailearen lanbidean jardun ahal izateko: 1)
Hezkuntza Ministerioak emandako dekoratzailearen titulua izan behar da. 2) Profesionalen
elkargoari atxikita egon beharra dago nahitaez.
Zehazki, Gipuzkoako Dekoratzaile/
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klausulak aztertu egiten ditu lehiaren defentsaren ikuspegitik.
Ebazpenak adierazten du ez dela urratu
LDLren 1. artikulua, ez delako inolako akordiorik ondorioztatu, ez espresuki, ez tazituki, ez
alde bikoa, ez taldekoa. Aldiz, kontratazio publikoaren alorrean legeak ematen dizkion eskumenak erabiliz toki-erakunde batek hartutako
alde bakarreko erabakia da.
Halaber, ezin da ondoriozta LDLren
2.artikuluaren urrapena egon denik Gasteizko
Udala ibilgailuentzako erregaiak txikizka hornitzeko merkatuan eskatzaile gisa aritzen delako, eta zalantzarik gabe esan daiteke merkatu
horretan ez duela nagusitasunezko egoerarik
eta, ondorioz, ezin duela egoera hori abusuz
ustiatu.
Nahiz eta LEDEA-K Gasteizko Udalaren
aurka zehapen-espedientea ez hastea erabaki
duen, bere ustez hornigailuak lurralde nazional
osoan izateko baldintza erabat neurrigabea da
kontratuaren xedea kontuan hartuta. Izan ere,
egia de Udalaren ibilgailuek udalerritik irten
beharko dutela eta erregaia udalerritik kanpo
erosi, baina ez da sarriegi egingo, eta are gutxiago estatu osoan.
Ebazpenaren ustez aipatutako klausulak
ez du kontratuaren helburuarekin lotutako justifikazio, proportzionaltasun eta egokitasunik.
Baldintza lizitazioan parte hartzeko betekizunen artean egon ez arren (kaudimen tekniko, ekonomiko, finantzario eta profesionalen
betekizunak), betekizun berezia da kontratua
gauzatzeko moduari dagokionez, erregaia hornitzeko merkatuan aritzen diren eta Gasteizko
Udalaren ibilgailuentzako erregaia hornitzeko
kontratua gauza lezaketen enpresek lizitazioan
parte hartzeko aukera mugatzen baita. Egiatan
egoera horrek lehia murriztu du, eta ondorioz
lizitatzaile bakar batek aurkeztu du eskaintza,
horixe izan dela adjudikazioduna.
Zentzu horretan ebazpenean gomendioa
egiten zaio Gasteizko Udalari lehiaketen agirietan lehia gutxien murrizten duten aukerak
ezarri ditzaten.

ren Euskal Batzordeak emandako ebazpenarekin bukatu zen, proposatutako konpromisoak
(erreferentziako titulua duten dekoratzaileak
onartzea eta Elkargoaren webgunean erraz
ikusten den atala sortzea elkargokide izateko
onartzen diren titulazio guztiez osatuta) egiaztatutako lehia arazoak konpontzeko gai zirela
uste zuelako.

h. Erregaia hornitzeko
Lehiaketa. 1/2011 espedientea.

Lehiaren aurkako jokabideak
aztertzen dira: estatu-mailako
banaketa sarea edukitzeko
betekizuna sartzea udal baten
ibilgailuentzako erregaien
hornikuntza kontratatzeko
lehiaketa publikoaren
pleguetan.
Espedientea Gasteizko Udalaren aurka
jarritako salaketagatik hasi zen 2011ko abenduaren 30ean, ustez lehia murrizten duten
jardunbideak egiteagatik; zehazki, aipatutako
udalak erregaia hornitzeko lehiaketaren pleguetan ondoko baldintza ezartzeagatik, enpresa adjudikaziodunak lurralde nazional osoan
hornigailuak izan behar dituela.
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak
lehenengo eta behin egiaztatu du salatzaileak
ez dituela behar bezala gauzatu Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legeak ezartzen
dituen mekanismo juridikoak lizitazio-prozeduran zuen interesa defendatzeko, ez duelako
eskaintzarik aurkeztu lehiaketan eta gainera
nahiz eta errekurtso berezia ipini duen lizitazio-iragarkiaren kontra, administrazio-klausula
berezien kontra, preskripzio teknikoen agirien
kontra eta kontratuko gainerako agirien kontra, garaiz kanpo ipini dela. Hala ere, agirien
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Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 34. Artikuluak babesten duena (Estatu kideen
artean debekatuta dago inportaziorako kopuruak murriztea, baita ondorio baliokideak dauzkaten beste neurri
guztiak ere). Eta hori horrela da beste Europar
Batasuneko estatuetako metodo bera erabiltzen
duten ekoizleak bidegabe diskriminatzen duelako, salgaien zirkulazio libreari oztopo geografikoak sorturik eta, ondorioz, operadoreen
lehiatzeko ahalmena mugaturik. Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuaren iritzi hau bat
dator Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren jurisprudentziarekin (1982ko azaroaren
24ko sententzia [Batzordea/Irlanda], 1983ko
abenduaren 13ko epaia [Apple and Pear Development Council], 2002ko azaroaren 5eko
epaia [Batzordea/Alemania], e.a.).
Hortaz, Lehiaren Defentsarako Euskal
Zerbitzuak zera dio: kalitate ikurra lurralde
bakar bati murriztea merkatuko lehia benetan
oztopatzen duela.
Merkatuko lehia benetan oztopatu litzateke EAEn egindako artisau ekoizpena honelako
definizioa izango balu: azken produktuan ekoizle duen partaidetza gutxienez kanpaina bateko
hornidura kontratu baten bidez bermatukoa,
beti ekoizpena prozedura tradizionala jarraiturik egina eta bertako ziurtatutako lehengaiekin?
Definizio horrek murrizketa diskriminatzailea
gerta daiteke eta, ondorioz, oztopo birtuala sortu erkidego barruko merkataritzan, hain zuzen
Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 34. artikuluaren kontrakoa dena?
Bigarren galdera hau bertako produktuen
(bertako lehengaiak) kontzeptuari eragiten
dio. Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuaren iritzian artisau ekoizpena lan metodo edo
prozedura baten arabera definitu behar da,
lehengaia, lehengaiaren ekoizlea edo artisaua
kontuan izan gabe.
Gauzak honela, lehenengo galderari
buruz azaldutakoak bigarrenentzakoarentzako
ere balio du. Beraz, Lehiaren Defentsarako
Euskal Zerbitzuak zera dio: EAEn egindako artisau ekoizpena aipatu definizioa izatea (azken

A. Sustapeneko txostenak

a. Euskadiko jakien artisau
ekoizpenei buruzko 		
dekretu-proiektua
2012ko otsailean Lehiaren Defentsarako
Euskal Zerbitzuak txostena idatzi zuen Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta
Arrantza Saileko Elikagaien Kalitateko Zuzendaritzak egindako galdera hauei erantzuna
emanez:

LDEZen iritzian kalitate ikurra
edo artisau-ekoizpen deitura
lurralde batean kokatutako
nekazaritzako ustiategiaren
jarduera bati lotzen bazitzaion
salgaien zirkulazio librea
murriztu lezake.

Merkatuko lehia benetan oztopatu litzateke artisau ekoizpen deitura bat jarduera honetarako bereziki gordetzen bada: produktuak
manipulatzea eta eraldatzea, nekazariek egindakoa, bakarka edo elkartuta, beren ustiategietatik EAEn lortutako lehengaietatik abiatuta?
Definizio horrek murrizketa diskriminatzailea
gerta daiteke eta, ondorioz, oztopo birtuala sortu erkidego barruko merkataritzan, hain zuzen
Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 34. artikuluaren kontrakoa dena?
Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuaren iritzian kalitate ikurra edo ekoizpen deitura
lurralde baten kokatutako nekazaritzako ustiategiaren jarduera bati lotzen bada salgaien
zirkulazio librea murriztu lezake, hain zuzen,
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produktuan ekoizle duen partaidetza gutxienez
kanpaina bateko hornidura kontratu baten bidez bermatutakoa, beti ekoizpena prozedura
tradizionala jarraiturik egina eta bertako ziurtatutako lehengaiekin) merkatuko lehia benetan oztopatzen duela.
Galdera bi horiei erantzuna emanez gain,
txostenean azpimarratzen da kalitatea bereizteko estandarrak ezartzeak eta ikurrak/adierazle
egokiak erabiltzeak ekoizle lehiakortasuna hobetu dezaketela, kontsumitzaileei emandako
informazioa, eta ekoizle eta kateko beste agenteen harremanak hobetzen baititu. Izatez, efizientziari begira edo produktuak bereizteko
hainbat kalitate baldintza betetzen direla bermatzea ona izan daiteke, merkatuan helburuak
justifikatu gabeko murrizketak, diskriminazioa
eta sarrerak oztopoak ez dituenean sortzen.

b. ISektore Publikoaren
lege-aurreproiektuari buruzko
Txostena (2012ko ekainaren
4koa)
Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore
Publikoaren lege-aurreproiektuaren zirriborroa LEAri bidali zitzaion entzunaldi-fasean
egokitzat jotzen ziren alegazioak egiteko. Araudiaren helburua EAEko Sektore Publiko bera
da, interes orokorrak betetzea helburua duten
hainbat erakunde osatutakoa. Horien guztien
xedea helburu publikoko funtzioak ematea
da, beraz zuzenbide- eta ekonomia-jarduerari
ezinbestean eragiten diote. Administrazio Publikoa berez legezkotasun-printzipioari (EC 9.1
eta 103 art.) eta lehiaren defentsarako araudiari lotuta dago bai Administrazio instituzionala
eratuko duten erakundeak eta erakunde instrumentalak sortzean eta horien jardueran.
Administrazio instituzionalari dagokionez, orain dela gutxi sortutako ELA, erakunde
autonomoa, erakunde autonomoen sailkapen
klasikotik at dago; Euskadiko Aholku Batzorde
Juridikoak (50/2011 Irizpena) esandakoari helduta ELA erakundearen kasuan administrazio
independenteen baldintzak betetzen dira.
Azkenik, ELAko independentzia funtzionala bermatzeko, LDEAk zera deritzo: bere
berregituratzea erregelamendu bidez egiteari
biderik ez ematea, horretarako xedapen gehigarri baten bidez lege-erreserba aurreikusi beharko da LEAren estututu juridikoaren edozein
aldaketa egin ahal izateko.
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LDEAk ondorioztatu du Bizkaiko Foru
Aldundiak errepideko bidaiari-garraio erregular eta iraunkorreko zerbitzua ematen duela,
erabilera orokorrekoa dena, zenbait linearen
emakidaren bidez. Bizkaibus du izena aipatutako zerbitzuak. 2012a eta 2013a bitartean
amaituko dira Bizkaiko Foru Aldundiak eta sei
garraio-operadoreek sinatutako kontratu-programen indarraldia (operadoreek kontratu
bana sinatu zuten).
Ezkerraldea-Meatzaldea, Txorierri-Mungialdea, Busturialdea- Lea Artibai, Nerbioi-Arratia- Durangaldea, Enkarterri izeneko
emakida berri guztien nondik norako guztiak
definitzea da aurreproiektuen xedea. Aurreproiektu bakoitzean sartzen diren zerbitzuak
etorkizuneko emakidadunentzat zerbitzu publikoa emateko betebeharrak dira.
LDEAk egiaztatu du, 1370/2007 (EE)
Erregelamenduak dionez, errepideko bidaiari-garraioaren sektorea interes ekonomiko
orokorreko zerbitzua dela. Interes ekonomiko
orokorreko zerbitzuak kudeatzeaz arduratzen
diren enpresek itunak bete behar dituzte, eta
bereziki lehiari buruzko arauak, betiere arau
horiek ez badute eragozten agindutako berariazko eginkizuna betetzea.
Errepideko bidaiari-garraioa arauketa
ugariko sektore ekonomikoa da, Erkidegoko
araudiak eta Europar Batasuna osatzen duten
herrialdeetako legeria nazionalak bete behar
baititu. Garraioen gaiari buruzko eskumena
Europar Batasunak eta estatu kideek dute partekatuta (Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 4.2 artikulua). Gogoan
izan errepideko bidaiari-garraioaren sektorea
funtsezko elementua dela erkidegoko askatasunak lortzeko.
Era berean, Estatuaren barruan, Estatuaren beraren eta autonomia-erkidegoen
artean dago partekatuta eskumen hori. Bereziki, Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal
Herriaren Autonomia Estatutuaren 3/1979
Lege Organikoaren 10.32 artikuluak garraioen
alorreko bakarreko eskumena ematen dio au-

c. Lehiaren Defentsarako
Euskal Auzitegiaren
alegazioak, bidaiari-garraio
erregular eta erabilera
orokorreko zerbitzu
publikoaren emakida
ezartzeko aurreproiektuei
buruzkoak (Bizkaiko Foru
Aldundiko Herri Lan eta
Garraio Sailaren eskumena
da aipatu emakida) (2012ko
ekainaren 4koa).

Aztertutako aurreproiektuen
xedea emakida berri guztien
nondik norakoak zehaztea zen.

Herri Lan eta Garraioen foru-diputatuaren 2400/2012 Foru Aginduaren bidez,
Enkarterri, Ezkerraldea-Meatzaldea, Txorierri-Mungialdea, Nerbioi-Arratia-Durangaldea
eta Busturialdea-Lea-Artibai emakidetako erabilera orokorreko errepideko bidaiari-garraio
erregular eta iraunkor zerbitzu publikoetarako
aurreproiektuak onartu ziren. Aipatu foru-aginduaren bidez, Herri Lan eta Garraioko diputatuak jendaurreko informaziorako hilabeteko
epea ireki zuen, zegokion iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera, interesdunek alegazioak aurkez
zitzaten.
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak
alegazioak egiten zituen, Enkarterri, Ezkerraldea-Meatzaldea,
Txorierri-Mungialdea,
Nerbioi-Arratia-Durangaldea eta Busturialdea-Lea-Artibai emakidetako erabilera orokorreko errepideko bidaiari-garraio erregular eta
iraunkor zerbitzu publikoak direla-eta, jendaurreko informaziorako aldiaren barruan. Alegazioak jarraian azaltzen dira.
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modurik ekitatiboen eta lehiakorren antolatu
behar dira. Konkurrentzia lehiaketa publikoa
egiten denean baino ez dagoela kontuan hartua, ezinbestekoa da, emakidak berritzen direnean, enpresa lizitatzaileen artean albait lehia
handien egon dadin bermatzeko moduko lehiaketa diseinatzea.
Hala, aztertutako kasuan, ia 30 urtez egon
da merkatua itxita, eta orain berriz irekitzerakoan, lehia-aukerak gutxitu egin dira, emakidak eskualdeka banatzearen ondorioz. Lehen
garraio erregularraren bizpahiru operadore zegoen lekuan, orain bakarra egongo da eta.
Baliteke lehia gutxitzeak justifikazio
zentzuzkoa eta proportzionatua izatea. Horixe aztertuko dugu orain. Aurreproiektu
bakoitzean, emakiden eskualdekako banaketa
berria justifikatzen da. Justifikazio hori homogeneoa da zona bakoitzerako. Eta hau dio:
“Gaur egun, zazpi enpresa operadorerekin
sinatutako kontratuak direla-eta, Bizkaiko emakiden mapak iraungitako irizpideei erantzuten
die maiz (gaur egungo emakidek hogeita hamar
urte inguru dituzte). Horrez gain, Bizkaibus
enpresek bere gain hartu ditu zenbait emakida
txiki, ondoren bere kontratuan txertatzeko.
Egoera horren ondorioz, operadoreak
gainjartzen dira eskualdetan, hau da, eskualde
geografikoaren beraren barruan bi edo operadore gehiagok eskaintzen dituzte zerbitzuak, eta,
horren ondorioz, trafikoen aldiberekotasuna izaten da. Operadore batek baino gehiagok trafiko
antzekoak ustiatzeak zenbait gatazka sortu ditu,
eta, gainera, eragotzi egin du baliabideak modu
arrazionalagoaz ustiatzea.
Horrek justifikatzen du eskualdeko
emakiden mapa berria egitea, irizpide hauek
guztiak aintzat hartuta: irizpide geografikoak
eta Bizkaiko lurralde historikoa osatzen duten
funtzio-eremuen arteko mugikortasun-harremanak zein gizarte- eta harreman-integrazioa.”

tonomia-erkidego horri, eta Konstituzio Auzitegiaren ekainaren 27ko 118/1996 epaiaren
arabera interpretatu behar da eskumen hori.
Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko eremuan, eta Autonomia Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira Lurraldeetako Foruzko Ihardutze Erakundeen
Arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko
27/1983 Legetik eratorritako eskumenen banaketa kontuan izanda (Errepideko Bidaiari-Garraioaren 4/2004 Legearen 4. artikulua),
foru-aldundiek ere parte hartzen dute eskumen
hori gauzatzen.
Bidaiari-garraio
publiko
erregular
iraunkorrak, erabilera orokorrekoak, zerbitzu publikoak dira, eta Administrazioa da
zerbitzuon titularra. Hala, bidaiari-garraio
zerbitzu publikoa, oro har, administrazio-emakidaren bidez eskainiko da. Bidaiarien errepideko garraio-zerbitzu publikoaren emakidak
izaera esklusiboz esleitzen direla ulertuko da
(Errepideko bidaiari-garraioei buruzko 4/2004
Legearen 19., 21. eta 23. artikuluak).

LDEAk ondorioztatu du
emakidek iraun duten 30
urteetan merkatua guztiz itxita
egon dela lehiarako.

Arau orokor gisa, aurretik zehaztutako
linea-zerbitzuetarako baino ez dira esleituko
emakidak. Dena den, Administrazioak eskualde-emakidak eman ahalko ditu, zeinetan sartuko baitira eskualde jakin batean eman behar diren zerbitzu erregular iraunkor edo aldi
baterako guztiak, erabilera orokorrekoak zein
berezikoak izan, salbu eta berariaz salbuesten
badira.
LDEAk jakin du emakida horiek iraun
duten urteetan merkatua erabat itxita egon
dela lehiari dagokionez. Behin indarraldia
amaituta, emakida-lizitazio berriak albait eta
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Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak, Bizkaiko Foru Aldundiak bezala, ulertu
dezake heldu egin dela erabilera orokorreko
garraio-zerbitzu iraunkorrean urteotan izandako disfuntzioak eta eraginkortasunik faltak
ezabatzeko unea. Ez dator bat, ordea, Bizkaiko Foru Aldundiak proposatutako konponbidearekin. Aukera horrek emakidak eskualdeka
banatzea esan nahi du, eta, horren ondorioz,
nabarmen gutxituko da eragindako merkatuan diharduten operadore-kopurua. Horrek
operadoreek merkatuan sartzeko duten aukera
murrizten du, eta, horren ondorioz, lehia ere
murriztu egiten da.
Horrenbestez, emakidak eskualdeka banatzearen justifikazioa ez da arrazoitua, ez
arrazoizkoa, ezta proportzionatua ere. Ildo
horretatik, LDEAk gomendatzen dio Bizkaiko
Foru Aldundiari aurreproiektuak berriz definitzeko, eta lehia gutxiago murrizten duten
aukerak erabiltzeko.
Bestalde, Lehiaren Defentsarako Euskal
Auzitegiak oso positibotzat jotzen du emakiden
indarraldia 8 urtekoa izatea; izan ere, horrela
ez da hartzen errepideko bidaiari-garraioari
buruzko arauetan ezarritako gehienezko epea,
eta eperik laburrenean merkatua lehiari zabaltzeko aukera ematen da. Gogoan izan emakidak dirauen bitartean merkatua lehiari itxita
dagoela. Enpresak lizitazio-aldian lehiatzen
dira, baina behin kontratua esleitu ondoren,
enpresa emakidadunak modu esklusiboan
ematen du zerbitzua aurrez ezarritako denbora
bitartean. Behin esleipena egin eta gero, lehia
desagertzen da, lizitatzeko lehiaketa berria iragartzen den arte. Konkurrentzia lehiaketa publikoa egiten denean baino ez dagoenez, lehia
kontrolatuaren arrakasta, funtsean, emakiden
iraupenaren baitan dago, baita lehiaketaren
diseinuan ere, hau da, enpresa lizitatzaileen
arteko lehiarik handien bermatzearen duen ala
ez, horren arabera. Horregatik, emakidaren indarraldia zenbat eta luzeagoa izan, orduan eta
gehiago murrizten da operadore berriak merkatuan sartzeko aukera.

d. Lehiaren Defentsarako
Euskal Auzitegiaren
(LDEA) txostena EAEko
sektore publikoko aplikazio
informatikoak irekitzea eta
berrerabiltzea arautzeko
dekretu-proiektuaren
zirriborroari buruzkoa (2012ko
ekainaren 13koa).
Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio Saileko Informatika eta Telekomunikazio Zuzendaritzako LDEAri eskatu zion nahitaezko txostena egiteko Euskadiko Autonomia
Elkarteko sektore publikoko aplikazio informatikoak irekitzea eta berrerabiltzea arautzeko dekretu-proiektua bideratzen jarraitu ahal izateko.
Euskal Autonomia Erkidegoko sektore
publikoak garatzen dituen aplikazio informatikoak irekitzea eta berrerabiltzea arautzen du
dekretuaren zirriborroak. Zehazki, dekretuaren
zirriborroko 1. artikuluak dioenez, dekretuaren
xedea da bere aplikazio-eremuaren barruko
edozein erakunderen aplikazio informatikoak
irekitzeko (jendearen eskura jartzeko) baldintzak
ezartzea, haiek berrerabiltzeko. Era berean, dekretuaren zirriborroak arautzen du zer baldintza
bete behar diren aplikazio informatikoak eskuratu, garatu eta bizi-ziklo osoan mantendu aurretik.
Dekretuaren aplikazio-eremuaren barruko
edozein erakundek aplikazio informatiko baten
iturburu-kodearen zati bat gutxienez eskuratzen,
garatzen edo aldatzen badu haren bizi-zikloan,
aplikazioak dekretua bete behar du.
Dekretuaren zirriborroak zehazten duenez, aplikazioen zati hauek bakarrik arautzen
ditu dekretuak: jabetza intelektualerako eskubideen titulartzat dekretuaren aplikazio-eremuaren barruko erakundeak dituztenak.
LDEAk hiru gomendio hauek egiten ditu:
Batetik, administrazio publikoak eta herritarrak bereiztea iturriak irekitzeko eta 11/2007
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eta 18/2011 legeek finkatzen dituzten helburuak
aurrez kontrolatzeko araua betearaztea aplikazioak herritarren eskura jartzeko.
Bigarrenez, ez dago ziur jakiterik dekretua
onuragarria izango den guztiz edo kalte egingo
dion lehiari. Hori dela eta, LDEAk Eusko Jaurlaritzari gogoratu nahi dio adi ego behar duela
dekretua aplikatzerakoan lehia ez murrizteko
eta lehiaren alde egin behar duela dekretua aplikatzen duenean.
Azkenik, aipatzekoa da dekretuaren zirriborroko babes-klausulak (dekretuko aginduen
aplikazioa salbuesteko) direla eta, LDEAren
ustez diskrezionaltasun-tartea handia dago.
Alde horretatik, nabarmentzekoa da araudiak
aipatzen dituen arrazoiak ez daudela behar
adina zehaztuta: ez segurtasunarekin zerikusia dutenak, ez “lankidetza publiko-pribatua”
delakoarekin zerikusia dutenak. Hori dela eta,
disfuntzioak eragin ditzake merkatuan. Horregatik guztiagatik, argi eta garbi zehaztu behar
dira zer arrazoi direla medio aplika daitezkeen
salbuespenak.

e. Durangaldeko Dendarien
Elkarteak eskatuta LEK-k
egindako txostena, Durangoko
herrian saltoki berria ezarri
behar delako (2012ko
abenduaren 20koa).
Durangaldeko Dendarien Elkarteak
LDEA ohiari txostena eskatu zion ondorengoa azter zezan: zer-nolako eragina izango
zuen Durangoko brikolajearen sektorean AKI
enpresak saltoki berria irekitzeko asmoak.
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia
Lehiaren Euskal Agintaritza (LEA) sortzean
iraungitu denez, Lehiaren Euskal Kontseiluari dagokio Durangaldeko Dendarien Elkarteak
egindako eskaerari erantzutea, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko 1/2012 Legeko 3.artikuluan ezarritakoaren arabera.
Lehiaren Euskal Kontseiluak ondorengo
iritziak eman ditu honako hauek kontuan izanda:
Durangoko herrian AKI enpresak ezarri nahi
duen saltoki mota, denda horretan saldu behar
dituen produktu mota, kokatu behar den eremu
geografikoa eta merkataritzako eragin gunea:

AKIk Durango eta bere
eragin-eremuko lehenengo
saltoki handia ezarri
nahi du, brikolajeko eta
etxeko ekipamenduetako
txikizkakoaren arloan.

AKIren asmoa Durango eta bere eragin-eremuan (Iurreta, Abadiño, Izurtza, Berriz,
Mañaria, Zaldibar, Garai, Atxondo, Amorebieta- Etxano, Mallabia eta Elorrio) brikolajeko
eta etxeko ekipamenduen txikizkako banaketaren merkatuan lehen merkataritzako establezimendu handia irekitzea da.
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bai ondasun eta zerbitzuengatik ordaindu behar dituen prezioei helduta.
Gauzak horrela, merkataritza-formatu
berri bat izatea merkatu adierazgarrian, [Durangon eta bere eragin-eremuan (Iurreta, Abadiño, Izurtza, Berriz, Mañaria, Zaldibar, Garai,
Atxondo, Amorebieta- Etxano, Mallabia eta
Elorrio) brikolajeko eta etxeko ekipamenduen
txikizkako banaketaren merkatuan], benetako
lehia handitzeari lagunduko dio eta, horrekin
batera, ekonomia-eraginkortasunari eta gizarte-, ekonomi- eta gizarte-ongizateari.

Saltoki hori ezartzeak jauzi kualitatibo
eta kuantitatibo handia ekarriko du merkataritzako eragin gune horretan brikolajeko eta
etxeko ekipamenduen txikizkako banaketaren
merkatuan. Produktu eta zerbitzuen eskaintza
handitzeak eremu geografiko horretako gastu
osoa igotzea ekarriko du, hau da, saltoki berria
egon ezean beste eremu batzuetara desbideratuko litzatekeen gastua eta kanpotik bertara
etorriko dena.
Saltoki berriak merkatu adierazgarriko lehia handitzea ekarriko du, merkatuan esistitzen
ez den merkataritza-formatuko lehiakide berria
sartuko delako eta ondorioz kontsumitzaileak
eskaintza anitzagoa eta bere beharretara egokituagoa izango duelako.
Lehia handitzeak egungo merkataritzako
jarioetan aldaketak ekarriko ditu eta horrek
merkatuan dauden establezimenduak bultzatuko ditu aldaketak egitera edota indarguneak
sendotzera. Ildo horretan ez da ahaztu behar
kontsumitzaileak merkataritza formatu bat edo
beste aukeratzean dituen irizpideak ezberdinak
direla; gainera, kontsumitzaileak eta txikizkako
dendari txikiak ez du nahi ondasun familien
kopuru handia eduki baizik eta aukera handia
izan ondasun edo ondasun familia bakar baten
barruan
Ondasun eta zerbitzuen eskaintzaren
ahalmena saltokiz handitzeak eragileen arteko balizko lehia hastea dakar eta, horrekin
batera, epe ertain eta luzean kontsumitzaileen
beharrak asetzeko eskainitako ondasun eta zerbitzuen barietatea hasi egingo da.
Kontsumitzaileek eskura dituzten produktuetan prezioa, aukera eta kalitatea hobera egingo dituztela ziurtatzeko bide onena da
eragileen artean benetako lehia egotea. Lehiakideen artean, eragileek honako jarduerak
egin beharko dituzte: berritu, eskainitako zerbitzuen kantitatea eta kalitatea zabaldu, kostuak gutxitu, eskaintza bezeroen nahiei egokitu,
prezio baxuak eta kalitate hobea iragarri, hau
da, kontsumitzaileari bidea eman beharko dio
aukera handiagoa izateko bai kalitateari begira

f. Merkatuaren Batasuna
Bermatzeko Legeaurreproiektuari buruz LEK-k
egindako txostena (2013ko
otsailaren 12koa).

Arauak azaltzen du Estatuko
hainbat lurraldetako
lege-aniztasunak sortutako
merkatuaren zatiketak lehia
eraginkorra oztopatzen duela.

2013ko urtarrilaren 25ean Ministroen
Kontseiluak Merkatuaren Batasuna Bermatzeko
Lege-aurreproiektua onartu zuen. LEK-k aipatutako Lege-aurreproiektuari buruzko txostena
egin du, lehiaren defentsarako arauekin bateragarritasuna aztertuz.
Lege-aurreproiektuaren helburua merkatuaren batasunaren printzipioa gauzatzeko xedapenak finkatzea da. Zehazki, helburua ordena
ekonomikoaren osotasuna bermatzea eta eskala-ekonomiak eta merkatuaren irismena aprobetxatzen erraztea da, jarduera-ekonomiakoen
sarbide aske, aritze eta zabalpenaren bidez, bere
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Hala ere, LEK-k jarraian azaltzen diren
gomendioak egiten ditu:
Eskumena duten agintaritzen arteko lankidetza eta elkarrekiko konfiantzaren printzipioari buruz, LEK-k Herri Administrazio
guztien berdintasuna aldarrikatzen du, inolako asimetriarik gabe. Administrazioen arteko harremanetan, aurreproiektuak xedatzen
dituen lankidetza eta elkarrekiko konfiantzaren printzipioez gain, aintzat hartu behar dira
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak ezartzen dituen
printzipioak, erakundeen arteko leialtasuna
izanik horietako lehenengoa.
Lankidetza eta elkarrekiko konfiantza
printzipioak erakundeen arteko leialtasunaren
printzipioaren kasuz kasuko zehaztasuna baizik
ez dira, merkatuaren batasuna lortzearren. Batasuna edukirik gabe geratuko zen, gauzatzen
ez bada berdintasunean eta Legeak ezartzen
dituen printzipioak aplikatuz.
Merkatuaren Batasunerako Kontseiluaren osaerari dagokionean, zehaztu beharko zen
gaiaren arloko sailburu eskudunak zein diren.
Orobat, segurtasun juridikoaren printzipioa errespetatzearren, egokiagotzat jotzen da
autonomia-erkidegoak ere aipatzea, Estatuaren
eta erkidegoen arteko parekotasuna mantenduz, eta Kontseiluko berezko kideak zein diren
zehaztea, baita zein administraziotakoak diren.

zaintza egokia bermatuz, EK-ren 139. artikuluari jarraiki.
Azken urteetan merkatuaren batasunaren
printzipioa gauzatzeko arau-aldaketa batzuk
egin direla azaltzen da. Hala ere, merkatua
zatituta dago; horrek enpresen jarduera asko
oztopatzen duen kostu altua dakar. Kostu hori
txikitzea, baita oztopotzat hartzen den arauen
hazkundea txikitzea ere, eragile ekonomikoen
etengabeko eskaera izan da azken urteetan,
aurreproiektuaren zioen adierazpenak dioen
bezala.
Lege-aurreproiektuak Estatuak osatzen
duten lurraldeen legegintza aniztasunak
merkatua zatitzen duela eta ondorio hauek
dakartzala dio: lehia eragingarria oztopatzen
du eta eskala-ekonomiaz Merkatuaren batasuna gauzatzeko Aurreproiektuak printzipio
hauek jasotzen ditu: (1) diskriminaziorik eza;
(2) lankidetza eta elkarrekiko konfiantza; (3)
beharrezkotasuna eta proportzionaltasuna,
eta beti ere interes orokorraren babeserako;
(4) eraginkortasuna; (5) kargak erraztea; (6)
gardentasuna; (7) eragile ekonomikoen askatasunen bermea. Printzipio horiekin batera establezimendu eta zirkulazio askearen bermeak
ezartzen dira. Horien abiapuntua ekimen
ekonomiko askearen printzipioa da. Halaber,
beharrezkotasun eta proportzionaltasunaren
printzipioa gauzatzeko, zehaztu egin dira noiz
eska daitezkeen baimena, adierazpen arduratsua edo jakinarazpena. Azkenik, Merkatuaren
Batasunerako Kontseilua sortzen da.
LEK-k azaltzen du aurreproiektuaren
ardatza dela bai eragile ekonomikoak merkatuetan sartzea bai eragile horien jardutea, baita
ondasunen zirkulazioa askea ere.
Helburu hori eragile ekonomikoak merkatuetan jarduteko lehia-baldintzak hobetzen
dituen jokaleku bat da.
Merkatuaren batasun eragingarriaren
jokalekua eraikitzeko printzipioek eta jokaleku
hori eraikitzeko tresna administratibo eta judizialak sortzeak merkatuetako lehia-baldintzak
hobetzen dituzte.

Agintaritza eskudunen arteko
kooperazio eta elkarrekiko
konfiantzako printzipioari
dagokionean, LEK bereziki
adierazgarritzat hartu du
berdintasunean aritzearen
beharra, Administrazio
publikoen arteko
harremanetako asimetriarik
gabe.
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Zentzu berean, ez da aipatzen tokiko erakundeetako ordezkaririk, horiek izanik garrantzi
handia legearen antolaketan. Azkenik, erabakitzeko eta ebazteko prozedura zehaztu beharko zen, berdintasunaren printzipioa bermatuz.
Arau-proiektuak egiteko lankidetzari dagokionez, jakinarazteko betebeharra ezartzen
da, merkatuaren batasunari era nabarmenean
eragiten dioten arauak egiteko prozeduretan.
Horrenbestez, araua proposatzen duen agintaritza eskudunak beste agintaritzen eskura jarriko du arauaren testua, sistema informatiko
baten bidez eta egokitzat jotzen den aurrerapenaz. Testuarekin batera arau-eraginaren azterketako memoria joango da.
Halaber, egokiago izango litzateke zehaztea arauak egiteko prozeduraren zein fasetan
jarri behar den agintaritza proposatzaileak
egindako testua beste agintaritzen eskura (aurreikusitako sistema informatikoaren bidez).
Hori zehazten ez bada, hutsean gera daiteke
aurreproiektuaren helburua, prozedurako arazo batengatik.
Esku-hartzeko bideak aipatzen direnean,
lehenik eta behin eskatu beharko da zehazteko, segurtasun juridikoaren mesedetan, “esku-hartzeko bideak” kontzeptua. Hori eranskineko beste kategoria bat izan daiteke, agertzen
diren esanahiez gain.
Bigarrenez, aurreproiektuak xedatzen
du arau batek esku-hartzeko bideak aldatzen
baditu, aztertu beharko dela bestelako neurriak dauden. Era berean, bermatuko da esku-hartzeko bideek ez dietela eragingo gai bereei, administrazio batzuk daudenean. Kasu
horietan, segurtasun juridikoagatik, zehaztu
beharko da nor izango da balorazioa egiteko
arduraduna. Bestela, pentsa daiteke agintaritza
eskuduna edo eragindako beste administrazio
batzuk direla arduradun, eta balorazio desberdinak egin daitezke.
Jarduera ekonomikoa egiteko edo han
sartzeko betekizunen sendotasun-azterketa
aipatzen denean, gainerako agintaritza eskudunen araudiarekin, hain zuzen, koherentzia-

Leihatila bakarraren sistema
zentralizatua eratu nahi da,
eragileen erreklamazioak
jasotzeko.

penak, egintzak, jarduerak edo egitezko bideak,
baldin eta merkatuaren batasunaren aurkakoak
badira eta euren autonomia-erkidegoan eragina badute.
Horrela izanik, merkatuaren batasuna
zailtzen duten oztopoak kentzea lehiaren agintaritza guztiei egokituko zaie, bai estatukoari
bai autonomia-erkidegokoei, araudiak eta eskumen-banaketak agintzen dutenez.

g. Lehiaren Euskal
Agintaritzaren txostena
Euskadiko Biologoen Elkargo
Ofizialaren Estatutuei
buruzkoa (2013ko apirilaren
8koa)

edo kongruentzia-azterketa izan daiteke hori,
jarduera ekonomikoan sartzeko betekizunena
gainerako araudiarekin.
Informazioa elkartrukatzeari dagokionean, gainbegiratzeko egitekoa gauzatzean, eskaera arrazoitua izan behar da, eta arrazoitua
izan behar da erantzuna ere.
Leihatila bakarraren sistema zentralizatua eratu nahi da, eragileen erreklamazioak
jasotzeko.
Erreklamazioen ebazpenak agintaritza
eskudunek egingo omen dituzte, loturaguneak
sortuz. Loturagune horiek egiteko mistoa du:
(a) Idazkaritzarekiko eta agintaritza eskudunekiko bitartekaritza, eta (b) aurkeztutako erreklamazioaren balorazioa. Hala ere, arrazoizkoa
izan daiteke onartzea loturaguneetan aurkeztea
erreklamazioak, eragileengandik hurbilago baitaude, Kontseiluaren Idazkaritzan aurkeztu beharrean. Halaber, loturaguneak sarean aritzen
direnez, araudiaren aplikazio bateratuak ez du
kalterik jasango.
Loturaguneen zerrendari dagokionez,
loturaguneek kontsultako eginkizunak dituztenez, aurkeztutako erreklamazioei buruz, beharrezkotzat jotzen da erkidegoetako lehiaren
agintaritzak, nortasun juridikoa badute, dagozkion erkidegoetako loturagunetzat hartzea,
eskumenei errespetua izatearren eta agintaritza
horiek merkatuaren batasunaren zaintzailetzat
eta horren aurkako oztopoak ketzeko arduraduntzat izateko.
Halaber, beharrezkotzat jotzen da erkidegoetako lehiaren agintaritzek ondokoaren
aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa
aurkezteko legitimazio aktiboa edukitzea: xeda-
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Profesionalen elkargoei buruzko araudia
Espainiako Konstituzioan oinarritzen da. Hain
zuzen ere, 36. artikuluan. Bestalde, Estatuan
zein EAEn, profesionalen elkargoei buruzko
araudia Zerbitzuen Zuzentarauaren aurreko
arau batzuetan oinarritzen da: profesionalen
elkargoei buruzko Estatuko 1974ko legean eta
azaroaren 21eko 18/1997 Legean, tituludun
lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzkoan. Hala ere, Zuzentarauaren
transposizioa egin duten Estatuko eta EAEko
arau ugarik aipatutako arauak aldarazi dituzte,
eta, horrenbestez, baita profesionalen elkargoek
jarduteko araubidea ere. Funtsean, arau hauek
irauli dute Zuzentaraua: Estatuan, azaroaren
23ko 17/2009 (“Aterki” legea) eta abenduaren
22ko 25/2009 (”Omnibus” legea) legeek eta,
EAEn, apirilaren 23ko 7/2012 Legeak.
Premisa hau izan behar dugu abiapuntu:
elkargodun lanbideetan aritzen direnek lehia
askean aritu behar dute, eta Lehiaren defentsari buruzko 15/2007 Legea bete behar dute,
bere osotasunean. Berriki, zerbitzuei buruzko
Europako Erkidegoko Zuzentaraua aplikatzeak
aldaketak eragin ditu araudian, eta aldaketek
are argiago utzi dute lehiari buruzko araudiari
men egin beharra.
Elkargoek araudiari men egitea ez da
estatutuen eta elkargoen beste arau batzuen
(barne-araubideak, prozedurak, araudi deontologikoak...) hitzez-hitzezko testuak araudiari
men egitea bakarrik. Aitzitik, elkargoen jardun
guztiak araudiari men egitea ere bada. Hori
dela eta, estatutuen testua gorabehera, elkargoek ezin dute onartu lehia mugatzen duen
erabaki edo gomendiorik, eta ezin dute ezarri

71

Biologoen kasuan 693/1996 Errege Dekretuak ezartzen du bazkide izatea nahitaezkoa
dela.
Elkargoko kide nahitaez egiteko betebeharra jarduteko erreserba bat da, hau da,
lanbide batean aritzeko aukera Elkargoko kide
diren profesionalei bakarrik ematea hirugarrenak sartzeko oztopo bat da. Beraz kide izatea
beharrezkoa den bitartean, bi aukera hauek
dauzkate: (a) Elkargoko kide egitea nahitaezkoa
den aipamen oro kendu edo (b) berariaz aipatu Elkargoko kide egiteko betebeharra errege-dekretuaren mailako arau batek ezartzen
duela eta, horrenbestez, “Omnibus” Legeko
laugarren xedapen iragankorrarekin bat, behin-behinekoa dela. Aukera hau hautatzen
badu, Elkargoak estatutuak aldatu beharko lituzke zerbitzuei buruzko Europako Erkidegoko
Zuzentaraua iraultzeko araudia onartutakoan.
Estatuko lurralde osoan elkargo bakarreko kide egitea. Lurraldeko elkargoetan antolatuta badago nahikoa da bateko kide egitea lurralde osoan aritzeko lanbidean eta horrela jaso
behar dute Estatutuak.
Estatutuetako 7. artikuluko esaldi bat
zuzendu behar da: “Biologoaren lanbidean
aritzeko derrigorrezkoa izango da Euskadiko
Biologoen Elkargo Ofizialeko bazkide izatea”.
Izan ere, biologoen beste elkargo batzuetako
kide direnak ezingo lirateke aritu lanbidean.
Zenbait lanbidetan batera aritzea. Lege
batek xedatzen duenean bakarrik mugatu daiteke zenbait lanbidetan batera aritzeko aukera
eta Estatutuetan ezin da besterik jaso. Biologo-lanbidean eraginik duen legezko beste batera ezintasunik ez badago, estatutuek ezin dute
aditzera eman ezin dela aritu bi lanbidetan batera. Hori dela eta, ezinbestekoa da “biologoen
beste Elkargo batek” esatea testuak, arauaren
kontra interpreta ezin izan dadin.
Elkargoak bakarrik ordezkatzea lanbidea erakunde-arloan. Nahiz eta Elkargo profesionalak helburua izan nahitaez elkargora
bildu beharra eskatzen duen lanbidea erakunde modura ordezkatuko duen bakarra izatea

“Omnibus” Legeak, oro har,
lanbide batean sartzeko eta
aritzeko mugak kentzen ditu,
baina xedatzen du araudi batek
aldatu behar dituela jarduteko
eta elkargo bateko kide nahitaez
egiteko erreserbak Gaur egun,
legez arautzen ez den bitartean
zer lanbidetan aritzeko den
nahitaezkoa elkargo bateko
kide egitea, Legea indarrean
sartzean indarrean dauden
betebeharrak finkatzen ditu
“Omnibus” Legeko laugarren
xedapen iragankorrak.

horrelako betebehar edo eskakizunik, lehia babesteko legedia urra bailezakete.
Elkargoko kide nahitaez egin behar izatea. Elkargo bateko kide egitea nahitaezkoa
izatea bakarrik da zilegi interes publiko bati
zerbitzu egiteko beharrak justifikatzen duenean
edo “Aterki” Legeak jarritako egoeretan. Euskal Autonomia Erkidegoan, azaroaren 21eko
18/1997 Legeko 30.1. artikuluak zera arautzen
du “lanbide kolegiatuetan jarduteko ezinbesteko baldintza da dagokion elkargoko kide
izatea, [...] legeak horrela ezartzen duenean”.
“Omnibus” Legeak, oro har, lanbide batean
sartzeko eta aritzeko mugak kentzen ditu, baina
xedatzen du araudi batek aldatu behar dituela
jarduteko eta elkargo bateko kide nahitaez egiteko erreserbak Gaur egun, legez arautzen ez
den bitartean zer lanbidetan aritzeko den nahitaezkoa elkargo bateko kide egitea, Legea indarrean sartzean indarrean dauden betebeharrak
finkatzen ditu “Omnibus” Legeko laugarren
xedapen iragankorrak. Hau da, behin-behinean, nahiz eta maila desegokiko arauek ezarri, elkargo bateko kide egiteko betebeharrak
legezkoak dira.
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daitezkeenak. Izan ere, esan bezala, LDL legeari men egitea ez da Elkargoaren estatutuen
hitzez-hitzezko testuak Legeari men egitea
bakarrik; aitzitik, Elkargoaren egintza eta erabaki guztiek araudiari men egitea ere bada.
Elkargoa bere kideen kontrako lehia desleialean aritzea. Elkargoak egiten dituen lanak
profesionalak badira, Elkargoko kideenak direla jo behar da; bestela, Elkargoa bere kideen
lehiakide izango litzateke. Horrez gain, adierazi beharko litzateke Elkargoak ezin duela biologoei dagozkien lanak egin.
Elkargoaren baliabide ekonomikoak.
Kontuan izanik Elkargoko kuotek proportzionalak izan behar dutela eta ezin dutela diskriminatu, ez lirateke Elkargoko kideen lanaren
ordainsarien arabera kalkulatu beharko, Elkargoak Elkargoko kideei ematen dizkien zerbitzuen arabera baizik.

(18/1997 Legearen 22. artikuluak), hori horrela izango da lanbideak elkargora nahitaez bildu
beharra eskatzen duenean bakarrik.
Elkargoak bere kideak ordezkatzea. Berariaz eskatzen dutenean bakarrik ordezka
ditzakeela Elkargoak bere kideak. Beraz,
agindua bestela idatzi behar da, eta garbi utzi
Elkargoko kideen borondatearen araberakoa
dela Elkargoak haiek ordezkatzea.
Ordainsariak. Elkargoaren jardunaren
helburua ezin da izan prezioak finkatzea, gutxi
gorabehera bada ere, ez zuzenean ez zeharka.
Ordainsariak kobratzeko Elkargoko zerbitzu
delakoa elkargoek kideen jarduna kontrolatzeko bide bat izan daiteke eta, horrenbestez, ezin
da izan nahitaezkoa; aitzitik, profesionalek eskatu behar dute, beren kabuz eta berariaz.
Ordainsariei buruzko txostenak. Legez,
zerbitzu-sariak eztabaidagai dituzten prozedura judizial guztietan txostenak emateko eginkizuna du Elkargoak, eskatzen badiote betiere.
Horretarako Elkargoak “irizpideak” aipatzen
ditu arauak; ez ditu aipatzen “baremoak”. Irizpideak dira “kostuak tasatzeko kontuan hartu
beharreko elementuak”. Alabaina, horrelako
elementuak kasu bakoitzean aplikatzearen
emaitza kuantitatiboa ezin da hartu irizpidetzat. Kostuak tasatzeko txostenetan bakarrik
erabiliko direla irizpideak eta gainerako txostenak ez direla oinarrituko haietan.
Oniritzia. Beharrezkoa da artikulua bestela idaztea honelakoak jasorik: bezeroek euren borondatez eta berariaz eskatzen dutenean
bakarrik eman diezaiekeela Elkargoak oniritzia
lan profesionalei; kontzeptu ilunak ezabatu behar dira, hala nola “izenpea errekonozitzea”;
eta “Ziurtagiri ofizialen inprimakiak” oniritziaren ordezko bihurtu ahal izatea galarazi behar
da. Kostua beren borondatez eskatzen duten
bezeroen kontura izango da.
Elkargoko kideak elkarren kontrako lehia desleialean aritzea. Komeni da berariaz
aipatzea lehia desleialari buruzko legeko zer
arautan izan dezaketen eragina profesionalen
jardunbideek, oso gutxi baitira eraginda izan
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Administrazioaren papera
merkatuetan eta horren eragina
lehian.

h. LEKen txostena,
Euskotrenek lehiaketa
publikoetan enpresa
pribatuekin lehian parte
hartzeari buruz Bizkaiko
Batzar Nagusiak egindako
kontsultari dagokiona (2013ko
maiatzaren 31koa).

Gure antolamenduan, Estatuari ekimen
ekonomikorako gaitasuna aitortzen zaio, berariaz zuzenbide publikoari dagozkion eginkizunekin batera. Espainiako Konstituzioaren
128. artikuluak ekimen publikoa onartzen du
jarduera ekonomikoan.
Estatuaren parte-hartzea ekonomian honako bi ardatz hauek ditu: interes publiko hautemangarria eta hautemana izatea, eta lehia
askea errespetatzea. Bi ardatz horiek elkarrekin lotuta daude berez eta ezin dira banandu.
Administrazioak bere enpresa publikoen jardueretan bi baldintza horiek betetzen direla
egiaztatzeko gai izan behar du uneoro, haien
existentzia eta jarduna justifikatzeko. «Enpresa
publikoak helburu izan behar duen interesa ez
da enpresa horren interes partikularra, interes
orokorra baizik; alegia, gizartearen interesa.
Estatuak funtsezko eskubideekiko lotura handiagoa du partikularrek baino, eta ekonomikoak ez diren irizpideak ere aintzat hartu behar
ditu bere jardueran». Dena dela, funtsezkoena
onura publikoa edo interes publikoa da (eta
ez ondare-helburuak, zerga-helburuak edota Administrazioa hornitze hutsa), eta Estatuak enpresen bidez merkatuan izan dezaken
edozein parte-hartzetan gailendu behar da.
Gainera, motibazio orokorra ez da nahikoa.
Estatuaren enpresa-jarduera justifikatzen duen
arrazoia adierazi behar da, eta motibazio zehatzak berariaz azaldu behar dira.

2012ko maiatzaren 7an, Bizkaiko Batzar
Nagusien lehendakariak idazki bat aurkeztu
zuen desagertutako LDEAn. Idazki horri atxikita, Bizkaiko Batzar Nagusietako Herri Lan
eta Garraio Batzordeak 2012ko apirilaren 3an
hartutako erabakiaren ziurtapena aurkeztu
zuen. Erabaki haren bidez, Lehiaren Euskal
Agintaritzari eskatzen zitzaion irizpena emateko Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos,
S.A.-k lehiaketa publikoetan, enpresa pribatuekin lehian, parte hartzeari buruz.
LEAko Lehiaren Euskal Kontseiluak egin
zuen txostena, Lehiaren Euskal Agintaritzari
buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen lehen
Xedapen gehigarriari eta 3. artikuluari jarraiki.
LEKen txostenak ez ditu epaitzen orain arteko
jokabideak. Aitzitik, aztertu egiten du merkatuko lehia-baldintzetan zer ondorio eragin litezkeen enpresa publiko batek (Euskotren) administrazioen lizitazio publikoetan parte hartuz
gero, enpresa pribatuekin lehian.
Lehiaren Euskal Kontseiluak ondokoa
aztertzen du bere txostenean: I) Administrazioaren eginkizuna merkatuetan, eta lehian
duen eragina, II) Bidaiarien garraio-zerbitzua
Europar Batasunean eta Estatuan; zehazki,
Euskal Autonomia Erkidegoan, III) Euskal
Autonomia Erkidegoko lurreko garraioen lizitazioetan “eragindako merkatua” zehaztea, eta
IV) Euskotren sozietate publikoa eta garraio-lizitazio publikoak; zehazki, Administrazioaren
berezko bitartekoak.Administrazioaren eginkizuna merkatuetan, eta lehian duen eragina.
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bidaiariak trenbidez eta errepidez garraiatzeko
zerbitzu publikoei buruzkoa 2007ko urriaren
23ko 1370/2007Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren (EE) Erregelamenduan. IEOZak ondoko eran definitzen dira: euren jarduerak nahitaezkoak diren eta herritarrei falta ezin
zaizkien zerbitzuak.
Europako Batasunean pixkanaka liberalizazio-prozesua gertatu da garraio-sektorean
eta prozesu hori Estatu kideetan islatu da.
Estatuan, eta, zehazki, Euskal Autonomia
Erkidegoan, bidaiari-garraioari buruzko eskumeneko araubidea hauxe da:

Bidaiarien garraio-zerbitzua
Europar Batasunean eta
Estatuan, zehazki, Euskal
Autonomia Erkidegoa.

Bidaiarien garraio-zerbitzua Europar Batasunean eta Estatuan; zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoan
Bidaiariak trenbidez eta errepidez garraiatzeko sektoreak Interes Ekonomiko Orokorreko Zerbitzua (IEOZ) gisa definituta daude

EAEko lurraldea

Hiriartekoa

Hiribarrukoa

Administrazio eskuduna
Trenbide-garraioa
Bidaiarien errepide
bidezko garraio
erregularra
Erabilera orokorra
(eskaintzailea)
Bidaiarien errepide
bidezko garraio
erregularra
Erabilera berezia
(eskatzailea)

Administrazio
Orokorra

Administrazio
Orokorra

Administrazio
Orokorra

Erabilera orokorra
(eskaintzailea)

Foru-aldundiak

Udalak

Administrazio
Orokorra

Foru-aldundiak

Udalak
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Euskotren sozietate publikoa eta garraio-lizitazio publikoak. Euskotren eta helburu
soziala Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos,
S. A., “Euskotren” izen komertziala duena,
sozietate publiko bat da, eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazioa sozietatearen kide
bakarra da.

Euskal Autonomia Erkidegoko
lurreko garraioen lizitazioetan
«eragindako merkatua»
zehaztea.

Euskal Autonomia Erkidegoko lurreko
garraioen lizitazioetan “eragindako merkatua”
zehaztea. Gaur egun EAEn plantea daitezkeen
lurreko garraioen lizitazioek bi garraio motetan dute eragina: erabilera orokorreko errepide erregularreko bidaiari-garraioan (ohikoena)
eta erabilera berezikoan (Administrazioak garraio-premia jakin bat bere kabuz ez betetzea
erabakiz gero).
Lehenengo kasuan, garraio-zerbitzua
emateko sistema emakida bidez gauzatzen da,
batez ere. Horrenbestez, lizitazio publiko bat
egiten da emakida hori esleitzeko. Kasu horretan, ustiapen esklusiborako erregimena sortzen
da. Lege-erregimen horrek lehia eragozten du
emakidak zehaztutako merkatuan. Izan ere,
zerbitzuaren eskaintzaile bakarra dago, eta
zerbitzu horren prezioa administrazio-emakidaren bidez ezarri da. Horiek guztiak aintzat
hartuta, hemen planteatu beharreko lehia ez da
«merkatuan» gauzatzen den lehia, «merkatua
lortzeko» egiten den lehia baizik.
Bigarren kasuan, Administrazioa garraio-zerbitzuaren eskatzaile bihurtzen da, eta
lizitazio bat hasiko da bere premiei erantzuteko. Horrenbestez, zerbitzu-emaile bat aukeratu
eta kontratua egingo da.

Euskotrenbideak enpresa
publikoa eta garraio-lizitazio
publikoak.

“Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos,
S.A.” sozietatearen helburu nagusia trenbidez garraioak egiteko zerbitzuak ematea da,
bidaiariei zein salgaiei dagokienez (...) Halaber,
jarduera nagusiaren osagarri gisa honako
hau ere bada “Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos, S.A.” sozietatearen helburua: a) Bidaiariei zein salgaiei dagokienez, errepide, funikular, tranbia edo kablez garraio-zerbitzuak
ematea (...) b) Aurreko idatz-zatietan aipatutakoez besteko baliabideen bitartez, bidaiariei
zein salgaiei dagokienez, garraio-zerbitzuak
ematea, barne direla aipatu zerbitzuak emateari loturik diren edo haien osagarriak diren
zerbitzuak eta jarduerak. (...)
Euskotren Administrazioaren berezko bitarteko gisa.
Berezko bitartekoaren figura da administrazio publikoen jarduera edo xedea garatzeko
teknika bat, eta teknika horren bidez mugatu nahi da, ahalik eta gehien, kontrataziorik
berez ez dagoen kasuetan (Administrazioak
bere zerbitzu tekniko eta gaitasunak baliatzen
dituelako helburu jakin bat lortzeko) konkurrentzia-printzipioak murriztu ahal izatea,
neurri batean, ezinbesteko motibazioa errespetatuz. Administrazioak, kudeaketaren ardura
emateko aldebakarreko administrazio-egintzaren bidez, sortu duen mendeko entitatearen es-
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Horrenbestez, ez da ahaztu behar esku-hartze
publiko ekonomikoa instrumentala dela; hortaz, bidezkoa izateko, ezinbestekoa da behar
bezala egiaztatutako interes orokorreko xedea
lortzeko jarduera beharrezkoa eta proportzionatua izatea
Zentzu honetan, Euskotrenek merkatuan
duen esku-hartzea mugatu behar du interes
publikoa egiazta daitekeen kasuetara. Interes
hori dagoela aztertu behar da faktore ekonomiko eta juridikoak aintzat hartuta, eta, haien
barruan, helburu soziala eta administrazioaren
eskumena kontuan hartu behar dira. Interes
publiko hori egiaztatzen ez bada, merkatuan
disfuntzioak sor daitezke, eta lehian behar ez
bezalako aldaketak gerta daitezke.

kuetan uzten du jarduera bat gauzatzea.
Alderdi formalei dagokienez, Euskotrenek ez du formalki betetzen EAEko Administrazio Orokorraren berezko bitarteko izatearen
baldintza, beharbada legezko agindua baina
lehenago sortu zelako. Dena dela, bistakoa da
sozietate hori sortu zela trenbidez egiten den
zerbitzu publikoa zuzenean kudeatzeko, garraio hori monopolio gisa gauzatzen zen garaian.
Euskotrenek, erabilera orokorreko errepide erregularreko bidaiari-garraioa emateko,
foru aldundiek edo udalek deitutako lehiaketa
publikoetan enpresa pribatuekin lehian, parte hartzeari buruz, LEK-k azpimarratu du:
botere publikoa mugatua dela, bai eta enpresa-ekimenerako duen gaitasuna ere. Printzipio
horrek dakarren ondorioa da Espainiako Konstituzioaren 128. artikuluan aitortutako enpresa-ekimena ez dela baldintza-gabea; aitzitik,
interes publikoa lortzeko jarduna dakar nahitaez. Administrazioaren jardueran legezkotasun-printzipioak eskatzen du legez emandako
eskumenak gauzatuz soilik gauzatu daitekeela.
Horrenbestez, Administrazio Publikoak eta dagozkion erakunde instrumental guztiek «eskumenen barruan» jardungo du, lehen baldintza
gisa. Bidaiariak errepidez garraiatzeko kasuan,
Errepideko Bidaiari Garraioaren Euskal Legearen 4. artikuluan jasota dagoen bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan ez
dago eskumena ematen duen titulurik, bidaiariak errepidez garraiatzeko zerbitzua emateko.
Euskotrenek erabakiz gero bidaiarien
garraio orokorreko zerbitzu publikoari ekitea,
LEK-k nabarmentzen du jarduera horretatik
sortzen den interes publikoa egiaztatu behar
duela. Justifikazioa konplexua izaten da, administrazio-gaitasunak (edo haien eza, hobeto
esanda) kontuan hartuta. Sozietate publikoek
justifikatu behar dute xede duten interes publikoa lortzeko bidean duten jardunbidea. Lortzeko prozesu horretan eragiten duten faktore
ekonomiko eta juridikoen azterketan kontuan
hartzen da lehia askearen arauak errespetatzea.
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- Lehiaren Euskal Agintaritza lehiari buruzko doktorego-lanak
egitea bultzatzen ari da. Dagoeneko erregistratu dute gaiari
buruzko tesi bat.

Master Erasmus Mundus European Master on Transnational Trade Law and Finance

2012ko urtarrila

Masterra

- Lehiaren Euskal Agintaritzak lehia-zuzenbideari buruzko bi modulu sustatu eta antolatu ditu, eta
haiek zuzentzen eta ematen lagundu du, “European Master on Transnational Trade Law
and Finance” Erasmus Mundus masterraren
barruan, Deustuko, Tilburgeko, Estrasburgoko
eta Frankfurteko unibertsitateetan. María Pilar
Canedok eta Natividad Goñik mintegiak eman
dituzte.
- 2012ko azaroan, Natividad Goñik nazioarteko merkataritzaren barruan kontsumitzaileak
babesteari buruzko modulu bat eman zuen, Salamancako Unibertsitatean, “Ondare Zuzenbidea” masterraren barruan.
- 2013ko urtarrilean, Natividad Goñik Europako portuetan lehiaren gaineko arauak aplikatzeari buruzko mintegi bat eman zuen, “Itsas eta
Portu Enpresen Kudeaketa eta Itsas Zuzenbidea” unibertsitate-masterraren barruan.
- 2012ko apirilean eta 2013ko apirilean, María Pilar Canedok lehia-zuzenbidearen aplikazio deszentralizatuari buruzko mintegi
bat eman zuen, Carlos III.a Unibertsitatean,
“Kanpo Merkataritzaren Zuzenbidea” masterraren barruan.

B. Lehiaren sustapena
gazteenen artean

a. Unibertsitatea
Gizartean lehiaren kultura sustatzeko eta
bere lanaren fruituak gazteen artean ezagutarazteko helburuari jarraikiz, Lehiaren Euskal
Agintaritzak gazteekin lan egin du oso esparru
desberdinetan.

Doktoregoa
- 2011ko urtarrilean eta 2012ko urtarrilean,
María Pilar Canedok lehia-zuzenbidearen
prozedurari buruzko doktorego-ikastaro bat
eman zuen, Deustuko Unibertsitatean, ICADEn eta ESADEn.
- 2011ko otsailean eta 2012ko otsailean, María
Pilar Canedok lehia-zuzenbidearen aplikazio
deszentralizatuari buruzko doktorego-ikastaro bat eman zuen, Carlos III.a Unibertsitatean.
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2013ko urtarrila
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Gradua

Baterako hitzaldiak

LEA, prestakuntza praktikoari
eta lan-munduan sartzeari
buruz kezkatuta.

Lehiaren Euskal Agintaritzak gonbidatuta, Antonio Maudes Lehiaren Espainiako
Batzordeko sustapen-zuzendariak hitzaldi bat
eman die graduko, lizentziako, masterreko eta
doktoregoko ikasleei lehiaren sustapenari eta
Lehiaren Agintaritzen Sareko agintaritzek (tartean, Lehiaren Espainiako Batzordeak eta Lehiaren Euskal Agintaritzak) alor honetan egiten
duten lanari buruz.
- 2012ko apirilean, LEAko lehendakariak LEAren lana azaldu zien ELSA elkarteko
kideei, Donostian, eta Lehiaren Defentsarako
Euskal Auzitegiaren lanari eta hark ebatzitako
espediente nagusiei buruz jardun zuen.

- 2012ko maiatzean, María Pilar Canedok
Lehiaren Euskal Agintaritzaren lana azaldu zien
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza eta
Zuzenbidea gradu bikoitzeko ikasleei, Deustuko
Unibertsitatearen Donostiako campusean.
- 2013ko martxoan, María Pilar Canedok
lehia-zuzenbideari buruzko mintegi bat eman
zuen, Deustuko Unibertsitatean, Zuzenbideko
graduaren barruan, Gizarte Zuzenbidea eta
Nazioarteko Kontratuak irakasgaiaren barruan.

Antonio Maudes, LBNko Sustapeneko zuzendaria
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Ikasleek beren aurrekari akademikoetara egokitutako prestakuntza-programa batean
parte hartu dute, eta, neurri batean edo bestean, lanean lagundu diote Lehiaren Euskal
Agintaritzari. Aurretik, Lehiaren Euskal Agintaritzarekin hezkuntza-gaietan elkarlanean
aritzeko hitzarmenaz gain, konfidentzialtasun-konpromiso zorrotz bat sinatu dute.
Praktiken ondoren, lehiari buruz zituzten
ezaupideak aztertu dira. Emaitzak bikainak
izan dira, eta batzuek gurekin elkarlanean jarraitu nahi dute prestatzen.

LEAk praktikak egiteko programa bat jarri du abian. Agintaritzarekin hezkuntza-gaietan elkarlanean aritzeko hitzarmena sinatu duten unibertsitateek (Deustuko Unibertsitateak,
Euskal Herriko Unibertsitateak eta ICADEk)
har dezakete parte gaur egun programan, eta,
hitzarmen horren babespean, zazpi ikasle aritu
dira aurten Agintaritzan praktiketan:
Amaya Angulo. Lehiari buruzko doktorego-tesi bat egiten ari zen.
Noemí Angulo. “Transnational Trade Law
and Finance” masterra egiten ari zen.
María Fernández. “Itsas eta Portu Enpresen
Kudeaketa” masterra egiten ari zen.
Estíbaliz Fernández. Zuzenbide-ikasketak
egiten ari zen.
Sol Gutiérrez. Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritza eta Zuzenbidea gradu bikoitza
egiten ari zen.
Joaquín de Goiburu. Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza eta Zuzenbidea gradu bikoitza egiten ari zen.
Alejandro Paul. Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritza eta Zuzenbidea gradu bikoitza
egiten ari zen.
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tuan izanik gure ekonomia globala dela. Lehia
defentdatzeko sistema eraginkor bat onartzea
eta aplikatzea beharrezko eta are ezinbestekoa
da merkataritza -harramenak sustatzeko estatuen artean, eta, besteak beste, horixe aztertzen
dute gehien estatu eta enpresek nazioz haraindiko merkataritza -harramen oro hasi aurretik.
Hori dela eta, nazioarteko erakundeak (hala
nola Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako
Erakundea, Merkataritza eta Garapenerako
Nazio Batuen Konferentzia eta Lehiaren Nazioarteko Sarea tresnak eta plataformak sortzen
ahalegintzen dira lankidetza teknikoa sustatzeko estatu eta eskualdeetako lehia -agintaritzen
artean.

b. Irakaskuntza ertaineko
ikastetxeak.
LEAk bere lana azaltzeko bi aurkezpen
egin zituen, Gasteizen, Ekialdea institutuan.
Josu Lamikiz ekonomia-irakaslea arduratu
zen hitzaldiak antolatzeaz, eta María Pilar
Canedok eta Ibon Alvarezek eman zuten bat,
2012ko apirilean, eta María Pilar Canedok eta
Natividad Goñik bestea, 2013ko maiatzean.
Bi hitzaldiak oso arrakastatsuak izan ziren, eta, hori dela eta, aurkezpenak beste institutu eta etapa batzuetan antolatzea pentsatu
dugu.

Hitzarmen kolektiboak eta lehia
zuzenbidea: askatasun sindikala
vs enpresa- askatasuna.
Bi mahai-inguruk osatu zuten jardunaldia, eta lan eta lehia zuzenbidean adituek parte
hartu zuten, baita enpresa erakundeetako eta
sindikatuetako ordezkariek ere. Besteak beste,
gai hauek eztabaidatu zituzten: hitzarmen kolektiboan eta lehia zuzenbidearen arteko harremana eta saltokien ordutegiak.

C. LEA eta gizartea

a. LEAk eta bere kideek
antolatutako edo emandako
hitzaldiak.

Osasun-sistemak eta lehia.
Jardunaldiaren helburua izan zen
osasun-sistemen (pbliko zein pribatuen) egungo fintzionamendua aztertzea eta ikustea dagoen haien kudea lehia-irizpideak ezartzerik
osasun-arretaren eraginkortasun ekonomikoa
hobetzeko.

Lehia-politikaren erronka
berriak: osasun-kudeaketa,
hitzarmen kolektiboak eta
nazioartekotasuna.
2011ko Uda Ikastaoretan, Lehiaren
Defentsarako Euskal Auzitegiarekin Elkarlanean, euskal Herriko Unibertsitateak gai hauei
buruzko uda -ikastaro bat antolatu zuen:
Lehiaren defentsaren
nazioartekotasuna.
Estatuetako lehia -agintaritzen eta nazioarteko erakundeen arteko lankidetza gero
eta aktibo eta beharrezkoagoa da, berzki kon-
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Zuzenbidearen erronkak
mugarik gabeko ekonomiaren
barruan.

Lehia politikari buruzko
Biltzarra, 2011ko irailaren
23an, Baionan (antolatzaileak:
Lehiaren Frantziako
Agintaritza eta Lehiaren
Defentsarako Euskal
Auzitegia).

2011ko urriaren 18an eta 19an, Deustuko
Unibertsitatearen 125. urteurrenaren harira,
María Pilar Canedok hitzaldi bat eman zuen:
“Lehia-zuzenbidea globalizazioan eta krisian”.

Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak
eta Lehiaren Frantziako Agintaritzak lehia-politikari buruzko biltzar bat antolatu zuten,
Baionan, Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitatean. Hauek izan ziren mahai-inguruen gaiak:
“Legedien ebaluazioa lehiaren ikuspuntutik eta
aginte publikoei aholku emateko eginkizuna:
ikuspegi kontrajarriak”, “Lehiaren Europako
gune bat hiriko eta trenbideko garraioaren
arloan: mitoa ala errealitatea?” eta “Zein dira
banaketa-sektorean lehia sustatzeko gakoak?”.
Besteak beste, hauek parte hartu zuten jardunaldian: Bruno Lasserre Lehiaren Frantziako
Agintaritzako lehendakariak, Luis Berenguer
Lehiaren Espainiako Batzordeko lehendakariak, Cecilio Madero Europako Batzordeko Lehia Zuzendaritza Nagusiko buruak eta Joseba
Andoni Bikandi Lehiaren Defentsarako Euskal
Auzitegiko lehendakariak.
Ikastaroan Juan Luis Cruceleguik, garai
horretan LDEAko bokalak, “Un espace de
concurrence européen pour les transports urbains et ferroviaires: mythe ou réalité?” izeneko
mahai-inguruan parte hartu zuen.
María Pilar Canedo, garai horretan
LDEAko bokalak, “Typologie des recommandations aux pouvoirs publics” izeneko hitzaldia
eman zuen, “L’évaluation concurrentielle des
législations et le rôle de recommandation aux
pouvoirs publics: regards croisés” izeneko mahai-inguruaren barnean.

Lehiari buruzko Euskadiko
V. Jardunaldia: “Sor-markak
eta lehia-zuzenbidea”, 2011ko
martxoaren 28an, Guardian
(Araban).

Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak Araban ospatu zuen 2011ko Lehiaren
Eguna, eta sor-markak aztertu zituen, lehia-zuzenbidearen eta -ekonomiaren ikuspegitik. Hauek parte hartu zuten: Iñigo Torres
Errioxako Upeltegi Tradizionalen eta Ehun
Urtetik Gorakoen Elkarteko kideak, Eusebio
Fernández Errioxako Nekazari eta Abeltzain
Txikien Batasuneko idazkari nagusiak, José
Bernárdez Lehiaren Espainiako Batzordeko
Sustapen Zuzendaritzako kideak eta Jaime
Folguera abokatu eta Uría y Menéndez bulegoko bazkideak.
María Jesús Amilibia Guardiako alkate
andreak eman zion hasiera jardunaldiari, eta
Luis Berenguer Lehiaren Espainiako Batzordeko lehendakari jaunak aurkeztu zuen.
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babesteko bete beharreko eginkizunari buruz.
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak
kontsumitzaile eta erabiltzaileen interesekin
zuzenean lotutako auziak ebazteko zigorren
adibideak eman zituen, eta nabarmendu zuen
beharrezkoa dela autonomia-erkidegoetan lehia-agintaritzak izatea kalteak arintzeko, oso
kaltegarriak baitira herritarrentzat nahiz eta ez
izan zenbateko handikoak.

Lehiari buruzko Euskadiko
VI. Jardunaldia: “Lehiaren
sustapena administrazio
publikoan: arauketaren eta
kontratazio publikoaren
eraginkortasuna”, 2012ko
otsailaren 29an, Bilbon, Burtsa
eraikinean.

Justizia Auzitegiaren aurrean
defendatzeko eskubideak.

Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiak
jardunaldi bat antolatu zuen kontratazioari eta
lehiari buruz, Lehiaren Espainiako Batzordeak
kontratazioari eta arauketa egokiari buruz egindako gidaliburuak aurkezteko. Bi mahai-inguru izan ziren, administrazio publikoentzat
eta enpresa- eta unibertsitate-munduarentzat
bereziki, eta bi gidaliburu aurkeztu zituzten:
“Administrazio publikoentzako gomendioak
merkatuak modu eraginkorragoan arautzeko eta arauketaren bidez lehia sustatzeko” eta
“Kontratazio publikoari eta lehiari buruzko gomendioak”.
Jardunaldiaren hasieran, Joaquín García Bernardo de Quirós Lehiaren Espainiako
Batzordeko lehendakariak inaugurazio-hitzaldia eman zuen. Bestalde, mahai-inguruak
araudia hobetzeari eta kontratazio publikoaren
eraginkortasunari buruzkoak izan ziren.

2012ko apirilean, Zuzenbideari eta
Enpresari buruz Ikertzeko Fundazioak antolatutako mahai-inguru batean izan zen María Pilar Canedo. Lehia defendatzeko prozeduretan
defendatzeko eskubideak babesteari buruzkoa
izan zen mahai-ingurua, gaiak berebiziko garrantzia baitu Lehiaren Euskal Agintaritzak
ondo funtzionatzeko, eta Santiago Soldevila
Europar Batasuneko Auzitegi Nagusiko magistratuak Erkidegoko goi-instantzia horren ikuspegia azaldu zuen.

Zuzenbideari eta Enpresari
buruz Ikertzeko Fundazioa,
kontratazio publikoa eta lehia.
2012ko apirilaren 26an, Zuzenbideari eta
Enpresari buruz Ikertzeko Fundazioak antolatutako mahai-inguru batean parte hartu zuen
María Pilar Canedok. Aurkezpen nagusia Julio
Costas Lehiaren Espainiako Batzordeko kideak egin zuen, eta gai hauek landu zituzten:
Administrazioak lehia-zuzenbidean betetzen
duen eginkizuna (arautzailea vs eragilea) eta
administrazio publikoen eginkizuna bidezko
konfiantza (salbuesle edo aringarria) sortzeko
eragile ekonomikoek lehia murrizten dutenean.
Ordurako, Lehiaren Euskal Agintaritza hasia
zen bi gai horiek aztertzen, ebazpen eta txostenen bidez.

Lehiari eta Kontsumitzaileen
Babesari buruzko Mintegia
(antolatzailea: Coruñako
Unibertsitatea).

2012ko otsailean, zenbait ikertzaile gaztek
lehia-zuzenbideari buruz antolatutako mintegi
batean parte hartu zuen María Pilar Canedok,
eta txosten bat aurkeztu zuen autonomia-erkidegoetako lehia-agintaritzek kontsumitzaileak
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“Autonomia-erkidegoetako
agintaritzak, desagertzeko
bidean” mahai-ingurua
(antolatzailea: CEU San Pablo
Unibertsitatea).
2012ko apirilaren 24an, María Pilar Canedok “Autonomia-erkidegoetako agintaritzak,
desagertzeko bidean” mintegian parte hartu
zuen. Francisco Marcos Enpresa Institutuko
irakaslearekin, Javier Guillén Juan Carlos Erregea Unibertsitateko irakaslearekin eta zenbait
abokaturekin batera, eztabaidatu zuen zer-nolako arazoak izan dituzten autonomia-erkidegoetako lehiaren defentsarako zenbait agintaritzak eta zer beharrezkoa den horrelakoak
izatea eta, gainera, fidagarriak izatea.

Zenbateko Txikiko
Erreklamazioei buruzko
Nazioarteko Biltzarra,
Istanbulen (antolatzailea:
Montrealgo Unibertsitateko
Jean Monnet katedra).
2012ko maiatzean, Montrealgo Unibertsitateko Jean Monnet katedrak gonbidatuta, María Pilar Canedok hitzaldi bat eman
zuen zenbateko txikiko erreklamazioei buruzko
mintegi batean, Istanbulen. “Zenbateko txikiko erreklamazioak aurkezteko prozedura Europar Batasunean. Badago aplikatzerik lehia
urratzeagatiko erreklamazioen esparruan kalte-ordainak emateko?” izenburuko hitzaldia
eman zuen, eta aztertu zuen zer-nolako desoreka dagoen zenbateko txikiko erreklamazioei eta
lehia urratzeagatiko erreklamazioei buruzko
Erkidegoko araudien artean eta zer aukera
dauden araudi horiek elkarri eragiteko.

Lehiari buruzko
Espainiako VI. Jardunaldia:
“Lehia-zuzenbidea eta
kontsumitzaileen babesa”
(antolatzaileak: Lehiaren
Batzorde Nazionala
eta Lehiaren Galiziako
Kontseilua).

2012ko maiatzean, María Pilar Canedok txosten bat aurkeztu zuen lehia urratzeagatiko kalte-ordainei buruz, Lehiari buruzko
Espainiako Jardunaldietan. Lehiaren Espainiako Batzordeak eta Lehiaren Galiziako
Kontseiluak antolatu zituzten jardunaldiak,
Santiagon, eta Canedok aztertu zuen zer-nolako eragozpenak izan daitezkeen nazioarteko
zuzenbide pribatuaren ikuspegitik erreklamazioak aurkezteko eta zer garrantzitsua den arazoak konpontzea kalteak benetan ordaintzeko.

Gobernantza Globalari buruzko
Mintegia (antolatzailea:
Lege Soziologiako Oñatiko
Erakundea).
2012ko ekainean, Oñatiko Institutuak gobernantza globalari buruz antolatutako lantegi
batean parte hartu zuen María Pilar Canedok,
eta hitzaldi hau eman zuen: “Zuzenbide biguna
eta segurtasun juridikoa lehia-zuzenbidean”.
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Lehiari buruzko araudia aplikatzean segurtasun juridikoaren aldetik sortzen diren arazoak aztertu zituen, zuzenbide-arloan lotesleak
ez diren arauak ohiko bihurtu baitira enpresen
eskubideetan zuzeneko eragina duten hainbat
esparrutan.

Lehiakortasun Institutuaren
XV. Mundu Konferentzia.

Lehiari buruzko Valentziako
V. Jardunaldiak: “Espainiako
lehia-zuzenbidearen erreforma
instituzionala”.

2012ko urriaren 19an, Lehiakortasun
Institutuak XV. Mundu Konferentzia antolatu
zuen, Donostian, Kursaal jauregian.

Unijes Deusto: Zuzenbidearen
erronkak mugarik gabeko
ekonomiaren barruan.

Toki Zuzenbideko Euskal
Mintegia. Toki-zuzenbidean
eguneratzeko programa
(antolatzailea: Eudel).

María Pilar Canedok “Zuzenbidearen
erronkak mugarik gabeko ekonomiaren barruan” jardunaldian parte hartu zuen. Zehazki,
“Administrazioaren kontrola eta lehia-politika”
hitzaldia eman zuen, 5. erronkari (ekonomiaren eta enpresaren printzipio berriei) buruzko
atalean, eta planteatu zuen lehia-agintaritzek
garrantzi handia dutela administrazioak (haien
funtzio arautzailea eta eragilea) kontrolatzeko.

2012ko urriaren 5ean, María Pilar Canedok “Lehiaren Auzitegia eta kontratazio administratiboa toki-mailan” hitzaldia eman zuen.
Euskadiko Udaletako kontratazio-arduradunak izan ziren hitzaldian, eta aurkezpenak
aztertu zuen zer-nolako ondorioak dituen kontratazio administratiboak lehian eta zer aukera
dituen administrazioak kolusiorik ez izateko eta
interes publikoa hobeto babesteko.

Espainiako Kontsumo
Institutuaren prestakuntza.

Lehiakortasunaren erronka espezifikoen
esparru orokorrean, jabegoari, lehiari eta nazioarteko loturei buruzko mahai-inguruaren
barruan, “Lehia-politika: lehiakortasunerako
tresna bat?” hitzaldia eman zuen María Pilar
Canedok.
Azaldu zuen merkatuetan lehia librea bermatzeak ekonomien lehiakortasuna handitzen
duela, eta aztertu zuen zer-nolako eginkizuna
bete behar duten merkatutik hurbil dauden lehia-agintaritzek araudiaren aplikazioa eta legediaren hutsuneak kontrolatzeko.

2012ko irailean, Natividad Goñik ikastaro bat eman zuen nazioarteko merkataritza
elektronikoaren esparruan kontsumitzaileak
babesteari buruz, Espainiako Kontsumo Institutuak merkataritza elektronikoan trebatzeko
sustatutako eskaintzaren barruan.
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Zerbitzuen Legearen aurreproiektuari
buruzko gai nagusiak jorratu zituzten, eta aztertu zuten zer-nolako arazoak sor daitezkeen
lehiaren aldetik zenbait elkargok behar bezala
ez funtzionatzeagatik.

María Pilar Canedok ordezkatuta, Valentziako Unibertsitateak antolatutako jardunaldi batzuetan parte hartu zuen Lehiaren Euskal
Agintaritzak. Julio Costas eta Luis Berenguer
izan ziren jardunaldietan, eta aztertu zuten
zer-nolakoa izan den autonomia-erkidegoetako lehia-agintaritzak eta Espainiako Lehiaren
Batzordea koordinatzeko esperientzia eta zer
aukera berri ematen dituen Merkatuen eta Lehiaren Espainiako Batzordea sortu izanak.

BiscayLaw II jardunaldiak:
“Estatu-laguntzak eta
autonomia-erkidegoen
arauketa-ahalmena”.

Gatazka juridikoei aurrea
hartzeko neurriak testuinguru
ekonomiko ezegonkorretan
(antolatzailea: ESADE).

Portuak eta lehia (antolatzailea:
Propeller Euskadi – Bilboko
Portua Nazioarteko Kluba).
2012ko azaroaren 30ean, Propeller Klubak gonbidatuta, María Pilar Canedok “Portuak eta lehia” hitzaldia eman zuen Klubaren
bileran, Bilboko portuko eragile nagusien au-

Lehia Politikaren Analisi
Ekonomikorako XVIII.
Mintegia (antolatzailea: Lehia
Politikako katedra).
2013ko uztailaren 1ean, ESADEko
Zuzenbide Fakultateak Bartzelonan antolatutako jardunaldi batzuetan parte hartu zuen
María Pilar Canedok, eta “Sustapena lehia-zuzenbidean: nola babestu merkatuak zigor-prozedurarik hasi gabe” hitzaldia eman
zuen. Zehazki, azaldu zuen sustapena bide bat
izan daitekeela merkatuak lehiaren urratzeen
aurka babesteko.
Hain zuzen ere, helburua izan zen aztertzea zein diren bide nagusiak gizartean lehiaren kultura sustatzeko eta, hartara, lehiaren
kultura gizarteko esparru guztietan sartzeko
eta modu eraginkorragoan borrokatzeko merkatuaren eraginkortasunik ezaren aurka.
Bestalde, parte-hartzaileek aztertu zuten
zer esparrutan sorraraz ditzakeen Administrazioak sistemaren disfuntzioak nahita zein nahi
gabe eta zer bide xedatzen dituzten sistema juridikoek gatazka juridikorik gabe borrokatzeko
haien aurka.

rrean: 40 erakunde baino gehiago izan ziren.
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak portuen alorrean ebatzi dituen legezko zenbait gai
landu zituzten, eta aztertu zuten zer-nolako
eginkizuna bete dezakeen Lehiaren Euskal
Agintaritzak Bilboko portuan sortzen diren gatazketan.
2013ko martxoan, Natividad Goñi hizlari aritu zen BiscayLaw II jardunaldietan, eta
“Magefesa auziaren” arrazoi eta ondorioak eta
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren zigorra aztertu zituen –estatu-laguntzei buruzkoa
zen “Magefesa auzia”–.

2013ko urtarrilaren 18an eta 25ean, Lehia Defendatzeko Andaluziako Agentziarekin
batera, Sevillako Unibertsitateko Ekonomia eta
Enpresa Zientzietako Fakultateak eta Zuzenbide Fakultateak mintegi bat antolatu zuten: “Lehiaren defentsa praktikan: zerbitzu profesionalak eta profesionalen elkargoak”. Andaluziako,
Kataluniako eta Galiziako lehia-agintaritzetako lehendakariekin batera, María Pilar Canedo han izan zen.
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Unijes Madril: Finantza-krisia
eta kreditu-erakundeak.
2013ko ekainaren 26an, María Pilar
Canedok “Esku-sartze finantzarioa eta lehia-zuzenbidea” hitzaldia eman zuen, Deustuko Unibertsitateak, ICADEk eta ESADEk
antolatutako jardunaldi batzuen esparruan.
Jardunaldien helburua izan zen azaltzea
zer neurri hartu dituen Europar Batasunak finantza-erakundeentzako laguntzen alorrean,
nola justifikatu dituen, eta zer arazo sortu diren.
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El Correo, 2012ko martxoaren 18koa

Krisian dauden kredituerakundeetan esku hartzea:
norainokoa eta mugak.

c. Agerraldiak hedabideetan.
LEA egunkarien albisteen bilduma, lehiari buruzkoa, egiten ari da. Horrekin datu-base
bat eratzen ari da, webgunearen bidez jendaurrean jartzeko, eragileentzat interesgarria izateko garapen-maila egokia edukitzean.
Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko
hedabideen arreta jaso du LEAk urte honetan.
Jarraian, dossier gisa, LEAren gaien aipamen nagusiak azalduko dira. Halaber, merkataritza-ordutegiei buruzko lehendakariak
argitaratutako artikulua. El Correo egunkarian
argitaratu zen, LEAren jardueraren lehen urtea ospatzeko.

Lehiaren Euskal Agintaritzak “Krisian
dauden kreditu-erakundeetan eskua sartzea:
norainokoa eta mugak” ikerketa-mintegia antolatzen lagundu zuen. Juan Antonio Carrillo
Salcedok aurkeztu zuen txostena, eta Ramón
Múgicak kontrako txostena.
Hizlariek azaldu zuten zer ikuspegi duten administrazio-zuzenbidearen aldetik finantza-erakundeetan eskua sartzeko arau berrien gainean. María Pilar Canedok, berriz,
lehia-zuzenbidearen ikuspegia azaldu zuen.

b. Eztabaida juridikoak:
saltokien ordutegiak.

2012ko maiatzean, Lehiaren Euskal Agintaritzak saltokien ordutegiei buruzko eztabaida
juridiko bat antolatzen lagundu zion Deustuko
Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateari. Jorge
Caramések eta Francisco Hernández Lehiaren Galiziako Kontseiluko lehendakariak parte
hartu zuten mahai-inguruan.
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Tele 7 Canal Televisión, 2012ko
apirilaren 10ean2
Merkataritza-ordutegiei buruzko eztabaida. María Pilar Canedok parte hartu zen, Lehiaren Euskal Agintaritzaren iritzia defendatuz.

Expansión, 2012ko urriaren 13koa

Expansión, 2012ko azaroaren 3koa
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Diario del Puerto.com, 2012ko azaroaren 30ekoa
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El Correo, 2013ko maiatzaren 23koa
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El País, 2013ko maiatzaren 23koa

Gara, 2013ko maiatzaren 23koa

El Mundo, 2013ko maiatzaren 23koa
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Deia, 2013ko maiatzaren 24koa

El Correo, 2013ko maiatzaren 24koa
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El Correo, 2013ko maiatzaren 24koa

El Mundo, 2013ko maiatzaren 24koa
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Gara, 2013ko maiatzaren 24koa

Economía Vasca, 2013ko ekainaren 27koa
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Automoción, 2013ko ekainaren 27koa

El Correo, 2013ko uztailaren 6koa

El Correo, 2013ko uztailaren 7koa

d. LEAren liburutegia.
Lehiaren Euskal Agintaritza ahalegin ekonomiko handia egiten ari da bere liburutegia
sustatzeko eta lehiari buruzko erreferentziazko
lanen kontsulta egiteko aukera emateko. Izan
ere, liburutegia beharrezkoa da erakunde barruko lanean, eta, gainera, baditu bi helburu:
lehiaren kultura sustatzea eta ikerlanean laguntzea, gizartea sentsibilizatzeko eta lehiaren
sustapenerako Estatuko eta nazioarteko beste
foro batzuetan parte hartzeko.
Laster izango da jendaurrean liburutegiko lanen base-datua, eta lehiaren alorreko beste zerbitzu publiko bat bihurtuko da Lehiaren
Euskal Agintaritza.

Helburua: aztertzea zer-nolako ondorioak dituen jardun ekonomikoa arautzeak
merkatuetan lehiatzeko baldintzetan.
Edukia: Parte-hartzaileek merkatu hauek
aztertu zituzten: energia (gasa, elektrizitatea eta
erregaiak), aireko garraioa, farmazia-sektorea,
ibilgailuen azterketa teknikoa, zerbitzu juridikoak eta merkataritza-banaketa.
Lehiaren Euskal Agintaritzarentzako balio erantsia: parte-hartzaileek aztertu zuten
zer-nolako ondorioak izan dituzten onartutako
arau eta erabakiek hainbat kasu eta sektoretan
(zerbitzu juridikoetan, ibilgailuen azterketa teknikoan, hirigintzan, merkataritza-banaketan,
elektrizitate-sektorean, farmazia-sektorean, aireportuetan...), eta, azterketa praktikoan oinarrituz, zuzentzaileak ezartzea planteatu zuten,
merkatuetako lehiaren indarra eta gizartearen
ongizatea handitzeko betiere, horixe baita lehia-politikaren helburua.

e. Lehiari buruzko eztabaidaguneetan eta prestakuntzaeta eguneratze-mintegietan
agertzea.
Lehiaren Euskal Agintaritzako kide guztiak behar bezala egokitzeko eta eguneratzeko, prestakuntza-, eguneratze- eta egokitzapen-ikastaroak egin ditugu erakundearen
lehen urtean. Jarraian, azalduko dugu zer prestakuntza-mintegi antolatu ditugun eta zeinetan
parte hartu dugun:

Ingurunea aztertzeko tresnak:
lehia defendatzeko ikuspegia.
Merkatu adierazgarria
zehazteko metodoak.

“Eragile ekonomikoen
jardunaren beraren eta jarduna
arautzearen alboko eragina
lehian”.

Antolatzailea: LEA
Hizlaria: Emilio Huerta
Parte-hartzaileak: Lehiaren Euskal Agintaritzako kide guztiak
Data: 2013ko urtarriletik martxora
Lekua: Lehiaren Euskal Agintaritzaren
egoitza

Antolatzailea:
Autoritat Catalana de Competencia
Bertaratuak:
Natividad Goñi, Jaione Aberasturi
Data: 25 eta 26 2012ko urriko
Lekua: Barcelona
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Bestalde, parte-hartzaileek industria aztertu zuten teknologia bera erabiliz antzeko
produktuak ekoizten dituen enpresa multzo bat
den ikuspegitik. Lehiakortasunaren nukleoaren
eredua erabili zuten industriako lehiaren indarra aztertzeko, eta ondorioztatu zuten industria
ez dela lehiarako erakargarria lehiakortasuna
oso handia denean.
Industrian nagusi diren bost indarrak
aztertu zituzten: merkatuan lehiakide berriak
sartzeko arriskua, ordezkoak, bezeroen negoziazio-ahalmena, hornitzaileena eta zuzeneko lehiakideen arteko lehia. Ondorioa izan zen
enpresen etekina oso txikia dela baldin eta lehia
oso handia bada, baina, edonola ere, jarraian,
banan-banan aztertuko ditugu indarrak.
Lehenik, zuzeneko lehiari dagokionez,
kontuan hartu behar dira enpresen kopurua eta
metaketa eta haien tamainaren arteko aldeak;
industriaren hazkundea; kostu finkoen zenbatekoa –handiak diren–; desberdintzea; eta merkatutik irteteko trabak.
Bigarrenik, ordezkoak dira kontsumitzaileei antzeko etekinak ematen dizkieten produktu eta zerbitzuak.
Hirugarrenik, etorkizunean izan daitekeen lehiari dagokionez, kontuan izan behar

Edukia: mintegia bi saiok osatu zuten.
Lehena 2013ko urtarrilean izan zen, eta enpresek jarduten duten ingurunearen azterketa teoriko bat egin zuten parte-hartzaileek. Bigarren
saioa 2013ko apirilean izan zen, eta, orduan,
parte-hartzaileek bi adibide praktiko aztertu
zituzten: petrolio-gas likidotuak eta Coca Cola.
Lehen eguna: azterketa teorikoaren barruan, batetik, kontuan izan behar da zer tresnak laguntzen duten ulertzen nolakoa den sektore baten egitura eta zer-nolako eragina duen
sektore baten egiturak kontsumitzaileentzako
onuretan eta haien ongizatean; bestetik, espero izatekoak diren joerak erabili behar dira,
etorkizuneko errentagarritasuna eta ongizatea
aurreikusteko; eta, azkenik, kontzeptuak eta
aldagaiak garatu behar dira, lehia-politikak diseinatzeko.
Ingurune orokorraren azterketa PESTEL
ereduan oinarritu zen. Enpresen estrategia
aztertzeko esparru bat eta estrategian eragina
duten elementuen zerrenda ulerterraz bat da
PESTEL eredua, eta faktore hauek hartzen
ditu kontuan, guztiek baitute eragina enpresen
emaitzetan: politikoak, ekonomikoak, sozialak,
teknologikoak, ingurumenarekin zerikusia dutenak eta legezkoak.
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kontuan: adina, errenta, sexua, bizilekua, bolumena, familien tamaina, etab.
Bigarren eguna: parte-hartzaileek lehenengo egunean jorratutako eduki teorikoak
aplikatu zituzten, bi kasutan oinarrituz: “Nork
erreformatzen du petrolio-gas likidotuen merkatua: lehiak ala Gobernuak?” eta “Merkatu adierazgarriaren ezaugarrien adibide bat:
Coca Colaren kasua”.

dira merkatuan sartzeko betiko trabak: enpresen tamaina, desberdintzea, banaketa-bideak
erabiltzeko aukera, produktuen desberdintzea
eta legezko oztopoak.
Laugarrenik, bezeroen ahalmenari dagokionez, hauek aztertu behar dira: bezeroen
metaketa, “aldaketak” bezeroei ekar diezaiekeen kostu-jaitsiera; eta atzeranzko integrazio
bertikala jazotzeko arriskua.
Azkenik, hornitzaileen ahalmenari dagokionez, hauek aztertu behar dira: hornitzaileen metaketa, “aldaketak” ekar dezakeen kostu-igoera; eta aurreranzko integrazio bertikala
jazotzeko arriskua.
Bost indarren azterketak ondorioak ditu:
- Batetik, enpresei balio die zuzendaritza-taldeetako kideek gai hauei
buruz erabakitzeko: zer industria-sektoretan sartu edo zeinetatik irten beharko
luketen, zer-nolako eragina izan dezaketen, zer-nolako eragina izan dezaketen
lehiakideengan...
- Bestetik, agintariei (lehia-agintaritzei) balio die jakiteko zenbaterainoko
lehia dagoen industria jakin batean.
Badira indarren intentsitatea baldintzatzen duten faktoreak ere, bai lehiakideen
artean, bai merkatuetan: batetik, industria bat
orokorregia izan daiteke lehia ikusteko, eta,
bestetik, industria askotako lehiakideek gaitasun ezberdinak eta estrategia desberdinduak dituzte. Alde horretatik, lehiakideen arteko aldeei
talde estrategiko esaten zaie.
Talde estrategiko bat da industriako
erakunde bat antzeko ezaugarriak dituena,
antzeko estrategiari jarraitzen diona edo antzeko oinarrien gainean lehiatzen dena, eta bi dimentsio erabiliz zehaztu daiteke.
Parte-hartzaileek beste tresna bat proposatu zuten ingurunea aztertzeko: eskariaren
segmentuen azterketa. Eskariaren segmentuak bezero taldeak dira: taldeko bezeroen beharrak antzekoak dira, eta ezberdinak merkatu
bereko beste bezero talde batzuenen aldean.
Segmentuak bereizteko, hauek hartzen dira

“Enpresek lehiaren
defentsarako agintaritzei
laguntza emateko beharra”

Natividad Goñik 2013ko urtarrilean part
hartu zuen EZNF elkarteak antolatutako eztabaidagunean eta hauek aztertu ziren: zehapen-prozeduren barnean informazio-eskaerak
igortzeko lege-oinarria eta lehiaren defentsako
agintaritzei laguntza emateko betebeharraren
mugak.

Kartelei antzemateko
ikastaroak

Antolatzailea:
IEB. Instituto de Estudios Bursátiles
Hizlariak: Luis Ortiz, Mercedes Pedraz
Elena Martin Tubia e Isabel López
Bertaratuak:
Rafael Iturriaga e Ignacio M Alday
Data: 2012ko urtarrila
Lekua: Madril
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“Lehia mugatzen duten beste
hitzarmen eta jardunbide
batzuk: hitzarmen horizontalak
eta hitzarmen bertikalak”
Ainara Hercek eta Jaione Aberasturik
“Lehia mugatzen duten beste hitzarmen eta
jardunbide batzuk: hitzarmen horizontalak
eta hitzarmen bertikalak” jardunaldietan parte hartu zuten, eta, besteak beste, gai hauek
jorratu zituzten: helburu edo ondoriotzat lehia mugatzea duten hitzarmenak, salbuespen-araudiak (ikerketa eta garapenekoak, espezializaziokoak, etab.) eta muga horizontal eta
bertikalei buruzko arauak..

Helburua: kartelei antzemateko jarduerak ulertzea eta jarduteko bideak, lehiari
buruzko Europako eta Espainiako Zuzenbideari jarraiki.
Edukia: Kartela lehiakideen arteko
akordio oro da, lehia faltsutzeko asmoa badu
kartelkideen mesedetan. Hortaz, kontsumitzaileei, merkatuetako eragileei eta, orokorrean, ekonomiari kalte egiten zaie. Mota
hauetako kolusiozko jokabideak aztertu ziren,
hau da, salneurriak finkatzekoak, ekoizpena
mugatzekoak, merkatua banatzekoak eta iruzurrezko edo adostutako lehiaketakoak.
Kartelei aurre egiteko tresna eraginkorrak deskribatu ziren, Europako eta Espainiako
Zuzenbideari jarraiki, zehapen-prozeduretan
edo indarrean dauden errukitasun-programetan sakonduz.
Kartelen kasu zehatzak ere aztertu ziren,
bai LBNek bai Europako Batzordeak ebatzitakoak. Halaber, jokabide horiek ikertzeko aukerei buruz eztabaidatu zen, enpresen
egoitzetan egin ahal diren ikuskapenak azpimarratuz, baita euren babes juridikoa ere.

“Lehia murrizten duten
akordioei buruzko
berrikuntzak”
Lehia mugatzen duten hitzarmenen alorreko arau berriei buruzko mintegi batean
parte hartu zuten Natividad Goñik eta Ignacio Aldayk, eta enpresen arteko hitzarmen
bidegabeak debekatzeak ekarri dituen gairik
polemikoenak eztabaidatu zituzten: horrelako
hitzarmenen helburuak eta ondorioak, salbuespen-baldintzak, isunen kalkulua, erruki izateko
aukera eta hitzarmenen eta kalte-galerengatiko
egintzen arteko harremana.

“Sareko merkatuen arauketa
eta lehia”
María Pilar Canedok eta Natividad Goñik sareko merkatuen arauketa eta lehia landu
zituzten; zehazki, arauketa eta lehia-arazoak
energiaren (gasaren, elektrizitatearen eta abarren) sektorean eta sareko garraioan. Izan ere,
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Estatuak ekonomian eskua sartzearen alorrean
dituzten arauak, aurrekariak eta jardunbide
administratiboa ezagutaraztea.
Era berean, parte-hartzaileek aztertu zuten lehiaren aurkako zer jardunbide dituzten
agintaritza publikoek eta zer arauk erregulatzen
dituzten estatuen eta eskubide berezi edo esklusiboak dituzten enpresen arteko harremanak.
Horretarako, irakasle bikainak izan ziren
mintegian: izen handiko akademiko eta profesionalak, sektore publikokoak zein pribatukoak.
Edukia: Lehenik eta behin, mintegiko
parte-hartzaileek laguntza publikoak kontrolatzeko prozedura aztertu zuten, ikuspegi nazionaletik, eta hainbat kontzeptutan sakondu
zuten, hala nola laguntza publikoan eta laguntzen eta merkatu bateratuaren laguntzen
arteko bateraezintasunaren printzipioan. Halaber, aipatu zuten zer eskumen esklusibo dituen
Europako Batzordeak kontrol-gaietan. Azkenik, Espainian laguntzak jakinarazteko prozesu
konplexua laburtu zuten.
Espainian
laguntzak
jakinarazteko
prozesuaren azterketari dagokionez, bereziki,
aipatzekoa da administrazioko zenbait estamenturen eginkizuna, hala nola Europar Batasunerako Estatu Idazkaritzarena, Espainiak
Europar Batasunaren aurrean duen ordezkaritza iraunkorrarena eta Europar Batasunarekin lotutako Gaiei buruzko Ministerioarteko
Batzordearena. Parte-hartzaileek aztertu zuten
zer laguntza ez diren jakinarazi behar –bereziki, de minimis laguntzak–, eta arreta berezia
jarri zuten betebeharra ez betetzeko erantzukizunaren zehaztapenean eta ondorioetan, laguntzen berreskurapenean eta abarretan.
Bestalde, Europar Batasunaren ikuspegitik, estatu-laguntzak kontrolatzeko prozedura
azaldu zuten, gaiaren atarikoa garatu zuten,
eta laguntza berriak eta lehendik zirenak eta
haiek kontrolatzeko prozedurak aztertu zituzten. Era berean, labur-labur, Europar Batasuneko Kontseiluak ematen dituen ohiz kanpoko
baimenak aipatu zituzten.
Gaiari buruzko legedi eta jurisprudent-

sektore ekonomiko horiek berariazko araudia
dute, eta araudiak badu eragina enpresak lehiatzen diren baldintzetan.

Kontzentrazioen kontrolari
eta nagusitasunezko egoeraz
abusatzeari buruzko
berrikuntzak
Natividad Goñik eta Zorione Garitanok
Europar Batasunean metaketak eta nagusitasunaren abusua kontrolatzeko arau berriei
buruzko mintegi espezializatu batean parte
hartu zuten, eta jurisprudentzia berrian azaleratutako gai nagusiak zehazki aztertu zituzten.

“Jabego intelektuala eta lehia”
mintegia
2013ko martxoaren 15ean, Ibon Álvarezek eta Guillermo Aranzabek “Jabego intelektuala eta lehia” mintegian parte hartu zuten.
Mintegiaren helburua izan zen lehia-auzietan
jabego intelektualarekin zerikusia duten gaiak
zehatz-mehatz aztertzea; bereziki, eskubideen
kudeaketa kolektiboaren eta lehia-zuzenbidearen
arteko harremana, batetik, eta estandarren eta
lehia-zuzenbidearen arteko harremana, bestetik.

“Estatuei aplikatu beharreko
lehia-arauak. Estatu-laguntzak.
Enpresa publikoak”

Rafael Iturriaga eta María Luisa Fraile
mintegi honetan bertaratu ziren.
Helburua: Mintegiaren helburua izan
zen Europako Batzordeak, Auzitegi Nagusiko
jurisprudentziak eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak estatu-laguntzak ematearen eta
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zia aberatsa kontuan izanik, lanaren ardatza
izan zen Europar Batasunean estatu-laguntzei
aplikatu beharreko administrazio-prozeduretan eragina duen legedi eta jurisprudentzia
berria. Alde horretatik, horrelako prozeduren
gaineko erantzukizuna Europako Batzordeari
dagokio, baina, parte-hartzaileek ikastaroan
aipatu zutenez, prozeduren gaineko ikuspegia
ez zatekeen osoa izango baldin eta ez balute
aipatu, labur-labur bada ere, Europar Batasuneko Kontseiluak ahalmena duela laguntzak
baimentzeko ohiz kanpoko egoeretan.

Eusko Jaurlaritzako Ogasun
Saileko barne-mintegia,
2013ko maiatzaren 6an
2013ko maiatzaren 6an, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Ekonomia
Departamentuak Ekonomiaren Jarraipena egiteko Topaketa antolatu zuen. Hizlariek txosten
hauek aurkeztu zituzten: Xabier Pascual Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzako Ekonomi Koiunturako zerbitzuburuak, “Euskadiko
ekonomiaren ikuspegia: egungo egoera eta
etorkizunean espero izatekoa dena”; eta Alberto Alberdi Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzako Azterketa Ekonomikoetako zerbitzuburuak, “Euskadiko ekonomiaren hazkundea
eta lehiakortasuna: iraganeko argi-itzalak eta
egungo erronkak”. Lehiaren Euskal Agintaritzako lehendakaria eta ikerketa-zuzendaria
izan ziren han.

“Interes ekonomiko orokorreko
zerbitzuak, estatu-laguntzen
eta hornikuntza publikoaren
arteko bidegurutzean”
Europako Zuzenbide Akademiak interes
ekonomiko orokorreko zerbitzuentzako estatu-laguntzen gaineko arauen aplikazioari buruz
antolatutako mintegi batean parte hartu zuten
María Pilar Canedok eta Natividad Goñik. Bereziki, estatu-laguntzen, lehiaren eta kontratu
publikoen gaineko arauen arteko harreman
zaila aztertu zuten, eta ondorioztatu zuten
izan badirela interes ekonomiko orokorreko
zerbitzuak eta beharrezkoa dela behar bezala
ematen dituzten enpresak konpentsatzea kostu garbiak eta “arrazoizko etekina” kontuan
izanik. Bestalde, jurisprudentziaren berri jakitea eta kontzeptuak behar bezala aplikatzea
ezinbestekoa da 1/2012 Legeko 3.3. artikuluak
Lehiaren Euskal Agintaritzari ematen dion eskumena erabiltzeko; hau da, Lehiaren Euskal
Agintaritzak “txostenak egiteko erakunde publikoek emandako laguntzek merkatuetako lehia bideragarrian duten eraginari buruz”.

Lehia-zuzenbideari,
zehapen-politikari eta Europako
Batzordearen ikuskatze-lanaren
berrikuntzei buruzko saioa

2013ko uztailaren 5ean, Lehia Zuzenbidearen Espainiako Elkarteak antolatuta, Mercedes Pedraz Espainiako Auzitegi Nazionaleko
magistratuak lehia-zuzenbideari, zigor-politikari eta Europako Batzordearen ikuskatze-lanaren berrikuntzei buruzko saio bat eman
zuen. Natividad Goñi eta María Pilar Canedo
han izan ziren.
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3. Erakunde-jarduera

A. Lehiaren Defentsako
Kontseiluan parte-hartzea

B. LBNren lan-taldeetan
parte-hartzea

Lehiaren Defentsako Kontseilua estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko lankidetzarako eta informazio-trukaketarako
organoa da. Bere eginkizunak hauek dira: a)
Herri-administrazioek lehia defendatze aldera darabilten politikaren jarraipena egitea, aldian-aldian. b) Informazio-trukaketa sustatzea,
eta lehiaren defentsari buruzko araudia aplikatzean administrazioek erabilitako irizpideak
azaltzeko azterlanak egin eta argitaratzea.
Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkariak Lehiaren Defentsako Kontseiluaren
ondoko bileretan parte hartu du:
- 2012ko abenduaren14an, LDEAko lehendakariak Euskal Autonomia Erkidegoa
ordezkatu zuen Lehiaren Defentsako Kontseiluan. Han lan-taldeen lanaren bilduma egin
zen eta lehiaren urteroko jardunaldiaren antolaketaz eztabaidatu zen.
- 2013ko ekainaren18an, LEAko lehendakariak Euskal Autonomia Erkidegoa ordezkatu zuen Lehiaren Defentsako Kontseiluan.
Bilera horretan Errukitasun programari
buruzko LBNren Jakinarazpena eztabaidatu zen,
eta erkidegoetako agintaritzek ekarpen bateratuak
egin zituzten; ekarpen haietako batzuk aintzat
hartu ziren dokumentuaren azken testuan.
Halaber, LBNk Gatazken arloko Aholku
Batzordeko lehendakariaren izendapen-proposamena egin zuen.

a. Kasuak esleitzeko irizpideei
buruzko lan-taldea eta
Koordinazioko lan-taldea.
Kasuak esleitzeko irizpideei buruzko
lan-taldea LBNren eta erkidegoetako agintaritzen artean esleitutako kasuak aztertzeko
eratu zen. Gauzak horrela, ondorengo esleipenetan erraztuko zen kasuak agintaritza eskudunari esleitzeko lana. Beraz, 1/2002 Legearen
aplikazioa bateratzea da asmoa.
Koordinazioko lan-taldea Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legearen aplikazio bateratua lortzeko eratu zen,
espedienteen instrukzio-fasean.
Lan-talde horiek Estatuko lehiaren agintaritzen Ikerketa zuzendaritzetako ordezkariek
osatzen dute.
Lan-talde horiek bitan bildu dira oroitidazki honen epealdian: 2012ko azaroaren 6an
eta 2013ko ekainaren 26an. Jarraian, azaltzen
dira jorratutako gaiak:
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Kasuak esleitzeko irizpideei
buruzko lan-taldea

b. Sustapenaren lan-taldeak
Lehia sustatzeko lana lehiaren agintaritza
guztien funtsezko eginkizuna da. Agintaritza
guztien lehia sustatzeko politikak koordinatu,
arrazionalizatu eta eraginkorragoak egitearren,
sustapenaren lan-taldeak eratu dira, Estatuko
lehiaren agintaritza guztien ordezkariek osatuta.
Euskal Autonomia Erkidegoko lehiaren
Agintaritzak ondorengo bileretan hartu du parte:
- 2012ko maiatzaren 23an Santiago de
Compostelan bildu zen sustapenaren lan-taldea. LDEA ordezkatuz Ibon Alvarez eta Maria
Pilar Canedo bertaratu ziren. Honako hauen
izan ziren eztabaidagaiak: alde batetik, lehiaren
sustapena eta lanbide-elkargoak LBNk txostena
egin eta gero; beste aldetik, lan-taldearen geroko
jarduerak, bai berezko bitartekoei edo herri-administrazioen zerbitzu teknikoei egindako kudeatzeko gomendioak, bai salneurrien behatoki
publikoak.
- 2012ko azaroaren 6an, Madrilen bildu
zen sustapenaren lan-taldea. LEA ordezkatuz
Natividad Goñi eta Maria Pilar Canedo bertaratu ziren. Erkidegoetako agintaritzen eta LBNren
artean lan bateratuak egiteaz eztabaidatu zen,
baita lan-metodologia zehaztu ere.
LBN egiten ari zen kudeatzeko gomendioei
buruzko azterlana aurkeztu zitzaien bertaratuei,
eta Lehiaren Euskal Agintaritzaren ekarpenak
eskertu ziren.
- 2013ko ekainaren 26an, Madrilen bildu
zen sustapenaren lan-taldea. LEA ordezkatuz
Natividad Goñi eta Ibon Alvarez bertaratu ziren. Han LBNk lan- Administrazioaren berezko
bitartekoei buruzko azterlanaren argitaratzea
jakinarazi zien taldeko kideei. LEAren parte-hartzea eskertu zen.

Lan-taldearen bileretan horien arteko
epean esleitutako kasuak aztertu dira, eta bi
dokumentu eztabaidatu dira, Lehiaren Defentsako Kontseilura igortzeko. Dokumentuok
honako honi buruzkoak dira: LBNk jasotako
salaketak esleipen-prozeduran sartzea eta agintaritza eskudunen aldaketa (Berresleipena)
Bietatik bat ere ez zen Kontseilura igorri,
nahitaezkoa den guztien adostasuna lortu ez
zelako.

Koordinazio lan-taldea

Koordinazio lan-taldeak jorratutako
gaiak ondokoak izan ziren: lanbide-elkargoak,
hileta-zerbitzuak, lanbide-elkargoek epaitegietara bidaltzen dituzten peritu-zerrendak, eskoletako uniformeak eta prokuradoreen jakinarazpen-zerbitzuak.
Halaber, erkidegoetako agintaritzek izapidetzen duten prozeduretan LBN agertzea
eztabaidatu zen; itundutako amaierei eta
hertsatzeko isunei buruzko iritziak eman ziren;
eta hainbat alorretan prestakuntza bateratuak
antolatzea mahaigaineratu zen.
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- 2013ko ekainaren 5eko bileran, informazio eman zen aurrekontu-egonkortasuna
bermatzeko neurriei eta lehiakortasunaren
sustapenari buruzko uztailaren 13ko 20/2012
ELDren aurkako konstituzio-kontrakotasun
errekurtsoari buruz. Zehazki, 27. eta 28. artikuluak aurkakotzen dira, merkataritza-ordutegiei eta txikizkako merkataritzaren antolaketari
buruzkoak. Errekurtsoaren oinarria EAEren
merkataritzari buruzko eskumen esklusiboak
urratzea da.

c. Merkataritzako Aholku
Batzordea
LEAk ordezkari bat du Euskal Autonomia Erkidegoko Merkataritzako Aholku
Batzordean. Orain arte egindako bi bileretan,
lehendakaria bertaratu da.
- 2012ko urriaren 2ko bileran, aurrekontu-egonkortasuna bermatzeko neurriei eta
lehiakortasunaren sustapenari buruzko uztailaren 13ko 20/2012 ELD-ren ondorioak aztertu
ziren, EAEko txikizkako merkataritzaren antolaketaren inguruan.
EDL horren berritasunen artean dendak irekitzeko igande eta jaiegunen kopurua
dago (16 jaiegunetan finkatzen da, nahiz eta
gutxienezkoak 8tik 10era igo); lanegun guztien
irekitzeko ordutegia 72 ordutik asteko 90era
igotzen da; merkealdiak, iraupen mugatuko
urteroko bi epealditik –epeek aste batetik bi
hilabetera bitarteko iraupena zuten- liberalizazio osora pasatzen da, dendarien nahierara
geratuz; beste aldetik, xedapen gehigarrietako
batean jaiegunen egutegia finkatzeko aukera
ezartzen da. Sailburuordeak Batzordearen beste bilera batera deitzearen asmoa azaltzen du,
Konstituzio Auzitegian arau horren aurkako
errekurtsoa jartzea erabakitzeko.
Bertaratuek euren iritzia azaltzen dute.
Lehiaren Euskal Agintaritzaren lehendakariak
adierazten du gero eta azterlan gehiago daudela,
akademikoak eta publikoak (Lehiaren Batzorde
Nazionala, Enpresaren Institutua), non azpimarratzen diren merkataritzako arau estuak neurri
batean irekitze eta liberalizatzearen abantailak.
Halaber, adierazten du gero eta froga gehiago
daudela ordutegiak liberalizatzearren lanpostu
gehiago sortzeari buruzkoak. Lehiaren Euskal
Agintaritzaren ikuspuntutik arau hori errespetatzearen interes argia dago, dendariei erabakitzeko askatasun benetakoa eta antolatzeko
malgutasuna emanez.

d. Sareak indartzen
Lehiaren Euskal Agintaritza Estatuko eta
nazioarteko “lehiaren agintaritzen sare”-ko kidea da.
Estatuko sarean bidez, kideen arteko
elkarrizketa eta lankidetzari esker, efizientziak
lortzen dira interes publiko erkide bat lortzeko,
“lehiaren defentsa”.
Halaber, Europar Batasuneko beste agintaritza batzuekin elkarlanerako harremanak
ditu, hala nola Autorité de la Concurrence,
kontuan hartuta bere gailentasuna eta kultura-loturak.

Europako Batzordea

2013ko urtarrilaren 31n, Cecilio Madero Villarejok, DG COMP-eko zuzendari nagusiaren albokoak, barruko mintegi bat egin
zuen LEAn, non azpimarratu zuen Europar
Batasunean eta estatu kideetan egon beharreko lehia-politika sendoaren garrantzia, batez
ere, krisialdi ekonomiko batean. Europako
Batzordeak egindako ikerketa eta ikuskapenen funtsezko elementuei buruzko hitzaldi bat
eman zuen. Elementu horiek zein diren jakitea
laguntza handikoa izan da LEArentzat, bere
espedienteak izapidetzeko era birplanteatzeko.
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Lehiaren Frantziako
Agintaritza

UNCTAD (Merkataritza eta
Garapenerako Nazio Batuen
Konferentzia)
LEAk UNCTADekiko elkarlan luze eta
emankor bat jarauntsi du. Elkarlan horren
emaitza gisa, Hassan Qaqayak mintegi bat
egin zuen LEAko egoitzan, lehiaren inguruko
prozeduretako instrukzio-faseari buruz. Hortaz, LEAk fitxa eredu bat hartu zuen zehapen-prozedurako lehen fase horretarako. Halaber, LEA Research platform of experts on
Antitrust-eko kide egin da.

Antonio Maudes, prestakuntza-mintegi batean, LEAko egoitzan

batzuk eta Ikerketako zuzendaria bertaratu ziren. Hitzaldiak honako hauei buruzkoak izan
ziren: lehiaren zuzenbidea aplikatzeko erakunde-arkitektura eta agintaritzen lankidetzaren
garrantzia, daukagun aplikazio deszentralizatuko arau-esparru batean, 1/2003 Erregelamenduari eta 1/2002 Legeari esker.

Lehiaren Batzorde		
Nazionala
LEAK lankidetza-hitzarmen bat du
Frantziako Agintaritzarekin. Horren bidez,
bien arteko jarduerak egiten dira eta zehapen-espedienteak izapidetzeari buruzko mintegiak egiten dira. Epe honetan, bi bilera egin
dira Frantziar Agintaritzan: bata, isunen diru-kopurua zenbatesteko sistemei buruz; eta
bestea, arau juridikoek lehian duten eragin ekonomikoaren inguruan Frantziar Agintaritzak
egindako azterlanari buruzkoa. Biok LEAren
jarduera zuzenean islatu dira.

Hassan Qaqaya Bilbon, egindako bisitan.
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LBNrekiko harremana oso estua da eta
sarritan egiten dira bilerak, batez ere LBNren
egoitzan, gaiez, txostenen nondik norakoez eta
etorkizuneko arazoez solastatzeko.
Aipatzekok dira bi jarduera. 2013ko urtarrilaren 31n, Lehiaren Batzorde Nazionaleko
Sustapen zuzendaria Lehiaren Euskal Agintaritzaren egoitza berria bisitatu zuen eta LBNk
erabiltzen duen sustapen-txostenetarako metodologiaz jardun zuen LEAko Kontseilu, Ikerketako zuzendari eta teknikari guztiekin. Halaber,
bi agintaritzarentzat interesgarriak diren merkatuetako lehia-arazoez mintzatu zen. Azkenik,
elkarlanerako bideak mahaigaineratu ziren tratamendu eraginkorragoaren alde lehiaren sustapenerako ikuspuntutik.
Beste jarduera aipagarria hauxe da:
2013ko ekainaren 27an LBNk Madrilen antolatutako ospakizuna, lehiari buruzko araudiaren 50. urteurrena dela eta. Kontseiluko kide

Erkidegoetako agintaritzak
Erkidegoetako lehiaren agintaritzen arteko bilerak ohikoak dira (ia hilerokoak) eta oso
emankorrak. Beste bilera batzuk egiten diren
aprobetxatuz edo bide telematikoaz egiten dira.
Azpimarragarriak dira Euskal Autonomia
Erkidegoan 2012ko otsailaren egindako bilera,
kontratazio administratibo eta lehiari buruzko
jardunaldia dela eta, eta 2013ko urtarrilaren
13an egindakoa. Azken honetan, Consello Galego de la Competencia-ko ordezkariak (Francisco Hernandez lehendakaria eta Fernando
Cachafeiro kontseilukidea, hain zuzen) Bil-
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bora etorri ziren barruko mintegi bat egitera
honakoari buruz: nagusitasunezko egoeraz
abusatzea, prezio harrapatzaileak eta lehiaren
agintaritza zentralizatuen antolaketa.

C. Erakunde-harremanetarako
beste esparru batzuk
LEAren jarduerako lehen urte honetan,
kontaktuak hasi dira erakunde-harremanak
estutzeko erakunde garrantzitsu batzuekin,
merkatuetako kolusiozko jokabideak era eraginkorrean jazartzearren. Une honetan, prozedura hasi da Ertzaintzarekin hitzarmena egiteko (bien arteko jarduerak dagoeneko egin dira),
baita Fiskaltzarekin ere (gai bat igorri zaio berak balioesteko, zigor-eragina izan zitekeelako,
zigor prozeduraren prejudizialitatea dela eta).

Lehiaren Zuzenbideari buruzko
Espainiako Elkartea
LEAk erabaki egin du AEDCn parte
hartzea. AEDC elkartea lehiaren zuzenbidean
adituak diren abokatuez osatuta dago, nagusiki.
Hortaz, LEAk bere ikuspuntua azaldu du ikuskapenei eta defentsaren eskubideei buruzko eztabaidetan, AEDCk antolatuak.

Enpresaren Zuzenbideari
buruzko Prestakuntzako
Nazioarteko Federakuntza
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5. LEAren bestelako eginkizunak
Lehiaren defentsari buruzko prozeduretako instrukzio eta ebazpenaz eta lehiaren
sustapeneko lanez gain, Lehiaren Euskal Agintaritzak egintzak eta legea baino beheragoko
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xedapen orokorrak aurkako ditzake; arbitraje
eginkizunak bete ditzake, kontzentrazioak kontrolatzeko prozeduretan txostenak egin ditzake.
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